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Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 

1 YLEISTÄ  

Vilajoen vesistöalue (8) on Salpausselän eteläpuolinen Viipurinlahteen laskeva jokivesistö. Sen Suo-

men puoliset alimmat vesistöt ovat Lahnajärvi ja Pukalus (08.001:Pukaluksen – Lahnajärven alue). 

Suomen ja Venäjän raja kulkee Pukaluksen poikki. Lahnajärven yläpuolella Ylämaan kirkonkylän 

kohdalla Vilajoki haarautuu kahdeksi haaraksi: Läntisen Vilajoen valuma-alueeksi (08.005) ja poh-

joisosasta Tittarasta lähteväksi Vilajoen haaraksi (08.004:Tittaran valuma-alue). Tämä haara kulkee 

Korppisen kautta (08.003: Korppisen alue) ja edelleen ennen Ylämaan kirkonkylää Koskenjoen-Kie-

ronjoen alueen (08.002) kautta. Kyseiseen Vilajoen haaraan laskee Pentinjoen valuma-alue (08.006) 

ennen Ylämaan kirkonkylää.  

Vilajokea kuormittaa koko valuma-alueen matkalla hajakuormitus, joka ei kuitenkaan ole erityisen 

voimakasta. Muita kuormittajia ovat joen yläjuoksulla turvetuotanto (Vapo Oy:n Lampsansuo ja Eko-

neva Oy:n Lampsinsuo) sekä keskiosuudella Lappeenrannan kaupunkiin kuuluvan Ylämaan kirkon-

kylä jätevedenpuhdistamo.  

Ylämaan jätevesien purkuvesistön, Vilajoen veden laatua on seurattu Ylämaan kirkonseudun ja val-

takunnan rajan väliseltä alueelta jo 1970-luvulta lähtien. Jätevedenpuhdistamon toimintaa sekä jä-

tevesien määrää, laatua ja vaikutuksia purkuvesistössä tarkkaillaan Saimaan Vesi- ja Ympäristötut-

kimus Oy:n 5.12.2017 laatiman tarkkailuohjelman (No 2744b/17) mukaisesti. Lappeenrannan Ylä-

maan jätevesien laskulupa perustuu Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen 26.6.2008 antamaan 

ympäristölupapäätökseen (Dnro KAS-2007-Y-344-111).

Vilajoen vesistötarkkailu (sis. kasviplanktontarkkailun) on Lappeenrannan lämpövoima Oy:n vas-

tuulla. Vilajoen sähkökoekalastus toteutetaan yhteistarkkailuna alueen kuormittajien kanssa (Lap-

peenrannan Lämpövoima Oy, Vapo Oy ja Ekoneva Oy). Pukaluksen koeverkkokalastus kuuluu 

osana Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n velvoitetarkkailuun.  

Vilajoen sähkökoekalastus vuonna 2019 toteutettiin Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n tark-

kailuohjelman (No 2744b/17) mukaisesti.  

2 VILAJOEN SÄHKÖKOEKALASTUS 

Sähkökoekalastukset suoritettiin Vilajoen koskilla 22.8.2019. Ajantasaisen velvoitetarkkailuohjeis-

tuksen mukaan sähkökoekalastuksissa suoritetaan yksi poistopyynti, aiempina vuosina poistopyyn-

tejä on voinut olla kahdesta kolmeen.  Kaikki saalistiedot, sisältäen yksilökohtaiset tiedot lohikaloista 

ja muiden lajien kokonaismäärät ja –biomassat, on tallennettu ympäristöhallinnon koekalastusrekis-

teriin (Hertta). Tässä raportissa ilmoitetut yksilötiheydet (myös aiempien vuosien) ovat ensimmäisen 

poistopyynnin todellisia yksilömääriä, 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.  
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Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 

Sähkökoekalastuksessa sovellettiin menetelmästandardiin EN 14011:2003 sisällytettyjä ohjeita. 

Koekalastuksessa käytettiin Hans-Grassel -akkulaitetta. Lohikaloista mitattiin yksilökohtaisesti pi-

tuus ja paino. Muista kaloista laskettiin kappalemäärä sekä lajikohtainen kokonaismassa. 

3 SÄHKÖKOEKALASTUKSEN TULOKSET 

3.1 Saarenoja (1) 

Saarenojaan johdetaan Lampsan- ja Lampsinsuon kuivatusvedet Ylä-Sullammen ja Ala-Sullammen 

kautta. Koealan virtaama on hidas ja uoma on syvyydeltään 20 – 40 senttiä. Kivistä ja sorasta koos-

tuvalla pohjalla on runsaasti orgaanista ainetta. Koekalastuksen aikana virtaama oli hidas ja veden 

lämpötila oli 15,6 astetta.  

Vuonna 2019 Saarenojalta ei saatu saalista ollenkaan. Vuonna 2016 saatiin saaliiksi ainoastaan 

kolme ahventa, joiden keskipaino oli kahdeksan grammaa. Saalis vuonna 2016 oli käytännössä täy-

sin vuoden 2012 saalista vastaava, jolloin saaliiksi saatiin niin ikään vain ahvenia (n=8), joiden kes-

kipaino oli kahdeksan grammaa. 

3.2 Vilajoki Lampsansuon yläpuolelta (2) 

Lampsansuon yläpuolisella koealalla veden laatuun vaikuttaa ainoastaan hajakuormitus. Nivamai-

sen koealan pohja on pääosin hiesua ja kasvillisuus on melko runsasta. Syvyyttä koealalla oli 0 – 20 

senttiä. Koekalastuksen aikana virtaama oli hidas ja veden lämpötila oli 14 astetta.  

Koealan kalatiheys (yksilöä/aari) ja kokonaissaalis (g/aari) olivat vuonna 2019, vuotta 2012 ja 2016 

matalampia (kuvat 1 ja 2). Kaikkina vuosina saalis on koostunut pääosin joessa joko yksittäin tai 

parvina satunnaisesti liikkuvista lajeista (ahven ja särki), joten sattuma selittää ainakin osin tätä vaih-

telua. ”Uutena” lajina koskesta saatiin 1 kiiski. Haukea, särkeä ja kivisimppua ei saatu saaliksi lain-

kaan vuonna 2019. Saaliin perusteella laskettu jokien kalaindeksi FIFI, antoi arvon 0,38. Kalayhtei-

sön rakenteen perusteella Lampsansuon yläpuolinen koski oli tyydyttävässä ekologisessa luokassa. 

Kokonaissaalis (g/aari) oli vuonna 2012 987 grammaa, vuonna 2016 561 grammaa ja vuonna 2019 

377 grammaa. 
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Kuva 1. Lampsansuon yläpuolisen koealan kalatiheydet vuosina 2012, 2016 ja 2019 

Kuva 2. Lampsansuon yläpuolisen koealan kokonaisbiomassat (g/aari) vuosina 2012, 2016 ja 2019 

3.3 Korppisenkoski (3) 

Korppisenkosken veden laatuun vaikuttavat hajakuormitus ja turvetuotantoalueiden kuivatusvedet. 

Korppisenkoski on osin kallioon leikattu louhikkoinen ja melko rännimäinen vuolas koskialue (kuva 

3). Syvyyttä koealalla oli 0 – 20 senttiä. Koekalastuksen aikana virtaama oli hidas ja veden lämpötila 

oli 14,3 astetta. 
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Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 

Kuva 3. Korppisenkosken koeala. 

Koealan saalis koostui pääosin Lampsansuon yläpuolisen alueen tapaan ahvenista, mutta myös 

kivisimpusta. Parvikalojen perusteella ei voida vetää johtopäätöksiä kosken kalaston kehityksestä, 

koska lajit liikkuvat jokialueella ja niiden osuus saaliista voi vaihdella pienenkin ajan sisällä hyvin 

paljon. Koskessa läpi vuoden elävistä lajeista tavattiin kivisimppua, jonka yksilömäärä ovat kasva-

neet. Kivisimpun kokonaisbiomassa oli vuoden 2012 tasolla (kuvat 4 ja 5). Lajikoostumus oli Korp-

pisenkoskella muuten sama kuin vuosina 2012 ja 2016, mutta särki oli vaihtunut haukeen. Saaliin 

perusteella laskettu jokien kalaindeksi FIFI, antoi arvon 0,54. Kalayhteisön rakenteen perusteella 

Korpisenkoski oli hyvässä ekologisessa luokassa. 

Korppisenkosken kokonaissaalis (g/aari) oli vuonna 2012 343 grammaa, vuonna 2016 80 grammaa 

ja vuonna 2019 318 grammaa. 
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Kuva 4. Korppisenkosken koealan poikastiheydet vuosina 2012, 2016 ja 2019 

Kuva 5. Korppisenkosken koealan kokonaisbiomassat (g/aari) vuosina 2012, 2016 ja 2019 

3.4 Käpylänkoski (4) 

Käpylänkosken veden laatuun vaikuttavat ylemmän Korppisenkosken tapaan hajakuormitus ja tur-

vetuotantoalueiden kuivatusvedet. Käpylänkosken koeala on vaihteleva ja monimuotoinen vuolas 

koskialue. Syvyyttä koealalla oli 21 – 40 senttiä. Koekalastuksen aikana virtaama oli keskimääräinen 

ja veden lämpötila oli 15,3 astetta. Käpylänkosken koeala oli ainoa, jossa tavattiin taimenia (kuva 6). 
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Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 

Kuva 6. Vilajoen Käpylänkosken taimen. 

Käpylänkosken saalis koostui muista tarkkailuohjelman koealoista poiketen valtaosin taimenesta ja 

kivisimpusta (kuvat 7 ja 8). Edellä mainittujen lisäksi vuonna 2019 saatiin hieman särkeä ja ahventa. 

Taimenen tiheys laski vuoteen 2016 nähden mutta biomassa pysyi lähes ennallaan. Taimenia saatiin 

yhteensä 6 kappaletta, joista 4 oli nollikkaita. Myös kivisimpulla tiheys putosi mutta biomassa pysyi 

ennallaan. Saaliin perusteella laskettu jokien kalaindeksi FIFI, antoi arvon 0,67. Kalayhteisön raken-

teen perusteella Käpylänkoski oli hyvässä ekologisessa luokassa. 

Käpylänkosken kokonaissaalis (g/aari) oli vuonna 2012 119 grammaa, vuonna 2016 485 grammaa 

ja vuonna 2019 472 grammaa.  
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Kuva 7. Käpylänkosken koealan poikastiheydet vuosina 2012, 2016 ja 2019 

Kuva 8. Käpylänkosken koealan kokonaisbiomassat (g/aari) vuosina 2012, 2016 ja 2019 

3.5 Pajuportaankoski (5) 

Pajuportaankoski sijaitsee Vilajoen läntisessä haarassa ennen Ylämaan jätevedenpuhdistamon pur-

kupaikkaa. Alueella vaikuttaa siten vain hajakuormitus. Pajuportaankosken koeala on alaosiltaan 

hiekka ja sorapohjaista vaihtelevaa virta-aluetta, yläosan ollessa vuolasta kalliopohjaista koskea. 

Koeala on siten hyvin monimuotoinen ja edustava. Syvyyttä koealalla oli 21 – 40 senttiä. Koekalas-

tuksen aikana virtaama oli hidas ja veden lämpötila oli 15,4 astetta. 

Pajuportaankosken saaliiksi saatu lajisto on vaihdellut eri vuosina (kuvat 9 ja 10) ja tiheydet ovat 

olleet pieniä. Koskessa esiintyy varsin tyypillinen pienen joen lajisto; ahvenia, haukia, särkiä, sala-
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kuvat aktiivisesti joen eri osissa. Vuonna 2019 saaliiksi saatiin vain yksi ahven, eikä kivisimppua 

saatu ollenkaan. Saaliin perusteella laskettu jokien kalaindeksi FIFI, antoi arvon 0,33. Kalayhteisön 

rakenteen perusteella Pajuportaankoski oli välttävässä ekologisessa luokassa. 

Pajuportaankosken kokonaissaalis (g/aari) oli vuonna 2012 422 grammaa, jolloin yhtenä saaliska-

lana oli n. 400g hauki. Vuonna 2012 kokonaissaalis oli 423 grammaa, vuonna 2016 10,5 grammaa 
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Kuva 9. Pajuportaankosken koealan poikastiheydet vuosina 2012, 2016 ja 2019 

Kuva 10. Pajuportaankosken koealan kokonaisbiomassat (g/aari) vuosina 2012, 2016 ja 2019 

3.6 Leinon Myllykoski (6) 

Leinon Myllykoski sijaitsee Lahnajärven ja Pukaluksen välissä, joten koealan veden laatuun vaikut-

taa koko yläpuolisen valuma-alueen haja- ja pistekuormitus. Koeala on hyvin vuolasta kallio-, loh-

kare- ja kivipohjaista koskea, joka päättyy patorakenteeseen. Syvyyttä koealalla oli 21 – 40 senttiä. 

Koekalastuksen aikana virtaama oli kesimääräinen ja veden lämpötila oli 18,3 astetta. 
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Vuoden 2012 koekalastuksen saalis piti sisällään huomattavasti runsaammin lajeja kuin vuosina 

2016 ja 2019 (kuvat 11 ja 12). Pohjalla elävistä kaloista kiiski ja made puutuivat vuoden 2016 saa-

liista, vaikka vuonna 2012 niitä oli kohtuullisesti. Vuonna 2019 madetta oli jälleen saaliin joukossa. 

Kivisimpun määrät olivat vähäisempiä vuonna 2016 kuin 2012 mutta kasvoivat taas vuonna 2019.  

Ahven-, särki- ja salakkamäärät olivat koealalla, ja etenkin sen yläosassa padon alla, aiemmin erit-

täin runsaita. Vuonna 2019 salakkaa ei saatu ollenkaan ja särkeäkin vain vähän. Ahvenen tiheys 

pysyi kutakuinkin aiempien vuosien tasolla mutta sen biomassa tippui. Saaliin perusteella laskettu 

jokien kalaindeksi FIFI, antoi arvon 0,29. Kalayhteisön rakenteen perusteella Pajuportaankoski oli 

välttävässä ekologisessa luokassa. 

Leinon Myllykosken kokonaissaalis (g/aari) oli vuonna 2012 3910 grammaa, vuonna 2016 3747 

grammaa ja vuonna 2019 vain 270 grammaa. Biomassan pienuus johtuu särjen ja salakan pienestä 

biomassasta vuonna 2019.  

Kuva 11. Käpylänkosken koealan poikastiheydet vuosina 2012, 2016 ja 2019 
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Kuva 12. Käpylänkosken koealan kokonaisbiomassat (g/aari) vuosina 2012, 2016 ja 2019 

4 YHTEENVETO 

Vilajoen vesistöalueelta sähkökalastettiin kaiken kaikkiaan kuusi koealaa. Vuosien 2012 ja 2016 vä-

lillä ei koekalastusten perusteella ole tapahtunut merkitseviä muutoksia, lukuun ottamaan Käpylän-

kosken koealaa, jossa oli havaittavissa taimenkannan merkittävä vahvistuminen. Vuonna 2019 koe-

alan taimentiheys oli laskenut mutta taimenten koko taas kasvanut. Tästä syystä taimenen bio-

massa/aari oli pysynyt ennallaan.  

Parvikaloista särkikalojen tiheydet ja biomassat olivat vuonna 2019 selvästi pienemmät kuin aiem-

pina vuosina. Parvikalojen perusteella ei voida vetää johtopäätöksiä kosken kalaston kehityksestä, 

koska lajit liikkuvat jokialueella ja niiden osuus saaliista voi vaihdella pienenkin ajan sisällä hyvin 

paljon. 

Lajirunsaus lisääntyy hieman latvavesiltä alavirtaan mentäessä, mikä on sinällään normaali suun-

taus, mutta Vilajoen ylimmillä osilla ei esiinny tyypillisiä latvavesien kaloja, kuten kivisimppua ja tai-

menta. Koskien fysikaalisten ominaisuuksien puolesta taimenen voisi olettaa menestyvän Käpylän-

kosken lisäksi myös muissa tutkituissa koskissa, lukuun ottamatta nivamaista Lampsansuon yläpuo-

lista koealaa. On kuitenkin huomioitava, että Vilajokea on aikojen saatossa perattu ja ojitettu varsin 

voimakkaasti, joten taimenen puuttuminen ei johdu yksinomaan vedenlaadullisista syistä. 
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SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY
Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA

PL 17, 53851 LAPPEENRANTA


