Kaakon jokitalkkari -hanke
EKOenergian ympäristörahasto 2015-2016
-

Virojoki – Urpalanjoki –

ETELÄ-KARJALAN KALATALOUSKESKUS RY
30. joulukuuta 2016
Tekijä: Manu Vihtonen

Kaakon jokitalkkari -hanke
EKOenergian ympäristörahasto 2015-2016
Johdanto
Kaakon Jokitalkkari – hanke on Kaakkois-Suomen vesistöjen lohikalakantojen säilymiseen ja
elvyttämiseen kohdistettu hanke (www.kaakonjokitalkkari.fi). Hanke etenee vuosi kerrallaan,
jossa työsuunnitelma ja aikataulutus määräävät budjetin ja eri rahoituskanavat
mahdollisuudet. EKOenergian ympäristörahaston turvin halusimme mahdollistaa toimia
sinne, jossa on vesivoimaa ja vaelluskalojen liikkumista haittaavia patoja, mutta myös
mahdollisuuksia kohentaa ja edesauttaa vaelluskalojen elinolosuhteita tai saada toimimalla
siellä myös uutta tietoa. EKOenergian ympäristörahaston toimenpiteitä oli alustavasti
hankeaikataulutuksessa ajoitettu syksyyn 2015, mutta avustuksen turvin tehtäviä toimia on
tarkoitus
jatkaa
rahoituspäätöksen
turvin
myös
vuonna
2016.
(http://www.ekoenergy.org/fi/our-results/environmental-fund/).

Hakemus ja rahoituspäätös
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Vuoden 2015 toiminnan toteutukseen Kaakon jokitalkkari – hanke lähetti EKOenergian
ympäristörahastolle/Suomen luonnonsuojeluliitto ry hakemuksen 9.11.2015, johon liitettiin
lisäselvitykset suunnitelluista kohteista ja toimenpiteistä 9.1.2015. Päätöksen myönteisestä
rahoituksesta (10 000 €) saimme 9.3.2015. Summan ensimmäinen osa, 8,000 euroa
luovutettiin tämän sopimuksen voimaan tullessa. Loput 2,000 euroa luovutetaan sen jälkeen,
kun Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry on tehnyt selvityksen hankkeen tuloksista (ko.
raportti). EKOenergian logo ja linkki lisättiin hankkeen yhteistyökumppaniksi nettisivuille
(kuva 1).
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K UVA 1. EKO ENERGIAN YMPÄRISTÖRA HASTON LOGO .

Toimenpiteet vuonna 2015
Syksyllä 2015 hankkeessa seurattiin Urpalanjoen alaosan kalatieprosessia ja kunnostus- ja eri
seurantamahdollisuuksia yhdessä ELY-keskuksen ja Urpalanjokialue Lohijoeksi ry:n kanssa.
Luonnonmukaisen kalatie tiedotettiin (26.10.2015) ELY-keskuksen toimesta rakennettavan
vuonna 2016 Muurikkalan voimalaitoksen yhteyteen. Suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa
ELY-keskuksen
vesistöyksikkö
ja
rahoituksesta
vastaa
ELY-keskuksen

kalatalousviranomainen
(http://www.ely-keskus.fi/web/ely/tiedotteet2015;jsessionid=3F741B7497E03ED0746D39E4B5D994AB?p_p_id=122_INSTANCE_aluev
alinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCu
r=true&p_r_p_564233524_categoryId=14248#.WEfGime7pdg).
Kaakon jokitalkkari – hankkeelle myönnettyä EKOenergian avustusta pyritään käyttämään
kalatien
rakentamisen
yhteydessä
vuonna
2016
alaosan
koskialueiden
täydennyskunnostuksiin ja vaelluskalaseurantaan. Urpalanjoen alimman (Muurikkala)
voimalaitoksen käyttö aiheutti kesällä 2015 alapuoleisella jokiosuudella vedenkorkeuden
muutoksia, josta informoitiin viranomaisia.
Kaakon jokitalkkari – hankkeessa saatiin edistettyä Virojoen yläosan virtavesikunnostuksia ja
aloituskohdekin on valikoitunut. Alustava työsuunnitelma on tehty, jonka pohjalta lähestyttiin
maa- ja vesialueiden omistajia. Kunnostuksiin suhtauduttiin erittäin myötämielisesti.
Suunnitelmat ja ilmoitukset käytiin kuitenkin vielä läpi kevät-talven 2016 kokouksien
yhteydessä, jolloin esitelmöitiin ja kerrotaan asiasta tarkemmin sekä aktivoidaan asiaa
seuraavaa kesää silmälläpitäen. Samalla selvitetään kunnostusalueen laajuus ja kohteen
mukaan parhaiten soveltuvat ja käytettävät kunnostusmenetelmät. Käytännön toimenpiteet
ko.rahoituksen turvin jatkuivat vuonna 2016.
Vuoden EKOenergian 2015 työt ja toimet esiteltiin Kaakon jokitalkkarin vuosiraportissa
sivuilla 46–48:
http://www.kaakonjokitalkkari.fi/useruploads/files/vuosiraportti_jokitalkkari_2015.pdf

Toimenpiteet vuonna 2016
Kaakon jokitalkkari – hankkeessa on saatu edistettyä Virojoen yläosan virtavesikunnostuksia.
Alueen viisi kohdetta on esitelty vesialueiden omistajille osakaskunnan kokouksessa
(17.4.2016). Kunnostuksiin suhtauduttiin erittäin myötämielisesti, joten kunnostusilmoitus
jätettiin osakaskunnan nimissä ELY-keskukseen heti seuraavana päivänä (18.4.2016).
Kunnostusten toteutukseen päästiin kesän edetessä, kun ensin selvitettiin ja kysyttiin
maanomistajien suostumukset liikkumiseen kohteille. Työt toteutettiin Virojoella käytännössä
21.7.–7.10.2016 välisenä aikana.

Virojoki
Tarkoituksenamme oli toteuttaa virtavesikunnostuksia Kaakon jokitalkkari – hankkeen
toimesta ja EKOenergian ympäristörahaston avustuksella, välillä Purho-Virokoski
(Miehikkälä). Kunnostuksia toteutettiin yhdessä Maanrakennus Posti Ky:n kanssa, kuten
myös Lapjärven osakaskunnan ja virtavesikunnostuksesta kiinnostuneiden aktiivien kanssa.
Kunnostustoimenpiteet tulevat hyödyttämään alueen tärkeitä virtavesilajeja, kuten taimenta
ja myös jokirapua. Virojoen yläjuoksun taimenkanta on todennäköisesti ollut aikoinaan osa
anadromista populaatiota ja jäänyt joen patoamisen jälkeen eristyksiin (Koljonen ym. 2013).
Kutusorana ja päälajikkeena käytimme seulottua noin 32–64 mm luonnonkiveä ja
poikaskivenä n. 100–400 mm luonnonkiveä. Kohteesta riippuen kivimateriaalia lisätään vain
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ELY-keskuksen Urpalanjoen kalatien rakentamisen yhteydessä ja sen jälkeen Kaakon
jokitalkkari kunnosti kalatien yläpuoleisella Lanakoskella. Kunnostuksista oli tehty ilmoitus ja
kerrottu toimenpiteet (1.8.2016) ELY-keskuksen vesilainvalvojalle. ELY:n kunnostuksia
puoltava lausunto saatiin 15.8.2016. Työt toteutettiin Lanakoskella 27.–28.9.2016.
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sen mukaan mitä uskotaan olevan tarpeellista. Nykyisellään alueellamme ei ole tarvittavia
kutu- ja pienpoikasalueita riittävästi, mutta ne mitä on, ovat erittäin arvokkaita paikallisen
populaation säilymisen kannalta.
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Syksyllä 2015 Virojoella suoritettiin sähkökoekalastuksia Kaakon jokitalkkari – hankkeen
toimesta kaikilla alueemme kunnostettavilla ja aiemmin kartoitetuilla alueilla. Tulokset olivat
paikoin rohkaisevia, mutta samalla arvioitiin myös kohteiden kunnostustarpeen olevan
ilmeinen ja pienenkin kunnostusavun tarpeessa. Samalla selvisi, että Seuralan kohdalla on
potentiaalinen pitkä virta-alue, jota kunnostamalla siitä saadaan tuottava jokiosuus (kuva 2).
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K UVA 2. V IROJOEN KUNNOSTUSTEN

KOSKI - JA VIRTA - ALUEITA .

Virokoski
Ensimmäinen talkookokoontumisemme oli torstaina 21.7. klo 17–18 Purhon kylällä Seuralan
– talon pihapiirissä (os. Seuralantie 16). Tästä siirryimme yhdessä operoimaan Virokosken
kunnostuskohdetta. Tapahatumasta informoitiin hankkeen nettisivujen ajankohtaista osiossa
ja luotiin facebookkiin oma tapahtuma osio nimellä: Virojoen yläosan talkookunnostus, part 1.
Paikanpäällä oli toimitettuna 3 kuutiota taimenen kutu- ja poikaskiviksi tarkoitettua
kivimateriaalia, jolla tehtiin laadukas (10 m2) kutualue sekä sen alapuolelle täydennettiin

(10m2) poikasaluetta. Talkoisiin osallistunut pieni, mutta pippurinen porukka siirsi
jokitalkkarin opastuksella uomaan (kuva 3).

K UVA 3. V IROKOSKEN TALKOOLAISIA ,

URAKOITSIJA SEKÄ TOI MITTAJA .
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Talkoonäkyvyyttä saimme paikallisen Kaakonkulma – lehden kautta 28.7.2016, jonka
toimittaja oma-aloitteisesti otti yhteyttä ja viihtyi talkoopaikalla (kuva 4). Myös EKOenergia
rahoittajana nostettiin lehtijutun yhteydessä esille. Lehden pääkirjotuksessa huomioitiin myös
hyvin
virtavesityömme
alueella
(Jokien
kunnostus
parasta
elvytystä):
http://www.kaakonkulma.fi/2016/07/28/jokien-kunnostus-parasta-elvytysta/
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K UVA 4. K AAKONKULMA

TORSTAINA

28.7.2016.
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Kuirinkoski
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Tarkoituksenamme oli toteuttaa toinen virtavesikunnostus Kaakon jokitalkkari – hankkeen
toimesta ja EKOenergian ympäristörahaston avustuksella, välillä Purho-Virokoski
(Miehikkälä) ja kohteena nyt Kuirinkoski. Toinen kokoontumisemme oli torstaina 28.7.2016.
klo 17 Purhon kylällä Seuralan – talon pihapiirissä. Tätä ennen (24.7.2016) Kaakon jokitalkkari
oli yhdessä Maanrakennus Posti Ky:n kanssa operoinut Kuirinkoskella kaivinkonevoimin ja
tuonut paikalle kohteen kunnostamisessa tarvittavat kivimateriaalit (12 m3). mutta taimenen
kutusoraa ja poikaskiviä on levitettävä uomassa käsi- ja talkoovoimin (kuva 5).

K UVA 5. M AANRAKENNUS P OSTI K Y K UIRINKOSKELLA .

K UVA 6. K UIRINKOSKEN TALKOOT

KÄY NNISSÄ JA TALKOOLAISET TYÖNTOUHUSSA .

Paikalla olleet saivat samalla pienen sähkökoekalastusnäytteen ja näkivät käytännössä minkä
eteen töitä joella teemme. Kuirinkoskella havaittiin taimenta, jokirapu sekä kivisimppua.
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Kuirinkosken talkoisiin osallistui kolme miestä ja kolme nuorta poikaa. Työ saatiin toteutettua
suunnitelman mukaan sekä vielä siistittyä kivien läjityspaikat. Kunnostettua kutualuetta
saatiin 10 m2 sekä koskialuetta kivettiin 50 m2 (kuva 6).
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Lyhyen
videon
sähkökalastuksesta
(Facebook)
taltioi
https://www.facebook.com/mika.kimmo/videos/1059450737472709/

K UVA 7. V IROJOEN YLÄOSAN JOKIRAPUJA

Mika

Kimmo:

JA TAIMENIA .
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Seuralan virta-alue
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Kaakon jokitalkkari operoi Purhon Seurojen talon luona virtaavalla alueella yhdessä
Maanrakennus Posti Ky:n kanssa 21. ja 24.7.2016. Seuralan virta-alueen lähes kivetön
jokiosuus muokattiin kivin ja puumateriaalein solisevaksi ja monimuotoiseksi jokiosuudeksi.
Uoman kunnostus toteutettiin kaivinkoneella, mutta jokitalkkari rakenteli käsityökaluin kaksi
hankalampaa kohtaa, kuten viimeisteli kaivinkoneen jälkeen profiilia. Kivimateriaalia uomaan
lisättiin noin 50 kuutiota, jonka avulla kunnostettiin noin 300 m2 (kuva 8).

K UVA 8. S EURALAN VIRTA - ALUEESTA

TEHTIIN MONIMUOTOI NEN JA TUOTTAVA JOKI OSUUS .

Ahvenkoski
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Ahvenkoskella järjestettiin järjestyksessä kolmannet virtavesitalkoot to 18.8.2016.
Maanrakennus Posti Ky toimitti noin 3 kuutiota kiveä ennen talkoita. Taimenen kutusoraa ja
poikaskiviä levitettiin uomassa käsi- ja miesvoimin ja lapioiden. Materiaali kuljetetaan uoman
reunalle mm. kottikärryin tai ämpärein. Talkoisiin osallistui muutama aikuinen ja nuori poika.
Työt viimeisteltiin ja kunnostettua aluetta kuvattiin vielä seuraavana päivänä jokitalkkarin ja
yhden talkoolaisen auttaessa. Kivimateriaalilla tehtiin useita kutu- ja poikasalueita noin 50 m2
alueelle.
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K UVA 9.

AHVENKOSKEN TALKOOJÄRJESTELYT JA KIVIMATERIAALIT .
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Ahvenkosken yläosalla on korkea kalliokynnys, jonka alapuolelta ei taimenen kesänvanhoja
poikasia sähkökalastuksessa tavattu. Tehty kunnostus toivon mukaan edesauttaa
poikastuotannon käynnistymistä myös tällä kynnyksen alapuoleisella alueella, eikä
luonnontuotanto rajoitu välille Kuirinkoski-Virokoski (kuva 10).
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K UVA 10. A HVENKOSKEN KORKEA KY NNYS , JONKA YLÄPUOLEISELLA JOKIOSUUDELL A KÄYTÄNNÖSSÄ VAIN ESIINTYY
TAIMEN KESÄNVANHOJA LUONNONPOIKASIA .

Mullikkakoski
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Mullikkakoski on kalliopintaisuudesta huolimatta poikastuotannoltaan ko. alueen parasta
aluetta. Sähkökoekalastuksissa vuonna 2015 alueelta tavattiin taimenen kesänvanhoja (0+)
poikasia 55 kpl aarilla, kun syksyllä 2016 poikasia (0+) oli 83 kpl aarilla (100 m2). Syksyn 2016
sähkökoekalastuksen jälkeen kunnostimme vielä neljänsien talkoiden merkeissä myös tätäkin
koskialuetta 7.10.2016 (kuva 11).
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K UVA 11. M ULLIKKAKOSKELLA

TALKOILTIIN

7.10.2016 ( KUVA T EEMU

LAKKA ).
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Kunnostuskohteena sen saavutettavuus oli hankala, koska metsää oli hakattu ja taimikkoa
istutettu. Kohteen kunnostaminen hyvän poikastuotannon vuoksi oli perusteltua, vaikka Anni
Toiviainen kartoitusraportissaan toteaakin mm.; ”Mullikkakoskella pääsy on
helppo…kunnostuskohteena kyseinen koskiosuus on hyödytön.” (Kaakkois-Suomen ELYkeskus 2013).
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Kohteen saavutettavuuden ja käytettävissä olevien keinojemme vuoksi päätimme tehdä
ainoastaan laadukasta kutualuetta, muuten niin kalliopintaiselle koskialueelle lisää. Kutusorat
oli laitettu suoraan soramontulta ämpäreihin, joita kohteelle hiissattiin kantaen (kaksi
peräkärrillistä) 60 ämpäriä. Kosken viereiseltä hakkuuaukeamalta löytyi isompia kiviä
kutusoraikkojen ympärille ns. tukikivikoksi. Kaikkiaan kivimateriaalia siirrettiin tai tuotiin
noin 2 kuutiota, jolla rakennettiin noin 10 m2 uutta kutualuetta. Mullikkakosken talkoot
päättivät kunnostuskauden Virojoella (kuva 12).

K UVA 12. M ULLIKKAKOSKELLE KUTUSORAT

KIIKUTETTIIN ÄMPÄREILLÄ .

Yhteenveto Virojoen yläosan kunnostuksista
Kesällä koemielessä kuohkeuttamalla soraikolla oli myös kovaa kututoimintaa, niin se jo
pelkästään antoi intoa ylläpitää ja huoltaa jo olemassa olevia kutusoraikkoja. Kutupuuhia
Kuirinkosken alapuoleisella ja kuohkeutetulla soraikolla (Kaakon jokitalkkari):
https://www.facebook.com/kaakonjokitalkkari/videos/567371810139527/
Tulevat vuodet tulevat näyttämään miten paikallinen taimenkanta vahvistuu ja tulokset
heijastuvat muualla joki- ja syönnösalueella. Töitä tullaan varmasti vielä jatkamaan Virojoen
eri vaiheille mahdollisten muiden projektien/rahoituksien turvin, kun paikalliset näkivät ja
kokivat työn hyödyn sekä mielekkyyden sekä sen vaatiman panostuksen. Maanomistajien
myötämielinen suhtautuminen oli avainasemassa töiden toteutuksen kannalta (taulukko 1).

kohde
Virokoski
Mullikkakoski
Kuirinkoski
Ahvenkoski
Seurala
yhteensä

kiveä (m3)
3
2
12
3
50
70

pinta-ala (m2) talkootunnit talkoolaisia
20
2
5
10
2
5
60
3
6
50
3
5
300
0
0
440
10
21

Virokosken kunnostuksista kertyi kuvia ennen ja jälkeen kunnostuksen ja töitä dokumentoitiin
myös videokuvaamalla. Tässä muutamia kuvia ennen ja jälkeen (kuvat 13–24):
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T AULUKKO 1. K UNNOSTUSTEN YHTEENVETOA .
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K UVA 13-14. V IROKOSKEN UUTTA

KUT U - JA POIKASALUETTA .
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K UVA 15–16. M ULLIKKAKOSKEN UUSIA
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K UVA 17-18.

KUTUALUEITA .

KUIRINKOSKEN KIVETTYÄ UOMAA KUTU - JA POIKASTUOTANTOON .

K UVA 19–20. K UIRINKOSKEN ALAOSAN

TALKOILTIIN USEITA UUSIA KUTUSORAIKKOJA .

K UVA 23-24. S EURALAN VIRTA - ALUE

KUNNOSTETTIIN SOLISEVAKSI .

Urpalanjoki
Urpalanjoen koskikunnostus ajoitettiin Muurikkalan kalatien rakentamisen yhteyteen.
Tarkoituksena oli Muurikkalan osakaskunnan ja Urpalanjokialue Lohijoeksi ry:n kanssa
mahdollistaa vaelluskalojen luontaista lisääntymistä heti kalatien yläpuoleisella koskialueella.
Ennen kaikkea pyrkimys on saada alkuperäisen meritaimenen heikkoa tilaa korjattua. Myös
paikallisesti tärkeällä saalislajilla, eli ympyräsuisiin kuuluvalla nahkiaisella on nyt myös uutta
kutualuetta sekä likomatovaiheen poikaselinympäristöä. Tehdyt työt tukevat ja jatkoivat
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K UVA 21–22. A HVENKOSKELLE

KUOHKEUTETULLA SORAI KOLLA TAIMEN JO KUTEE .
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vuosina 2011–2013 alueella toteutettua Urpalanjokialueen kehittämishanketta, jonka pohjalta
oli hyvät ja valmiit kontaktit.

Urpalanjoen Lanakoski
Urpalanjoen Lanakoski sijaitsee Miehikkälän Muurikkalassa Tohmonmäen ja Lötsänmäen
välissä (6724506–549338). Pituutta koskialueella on noin 150 metriä ja leveyttä noin 15
metriä. Koskialue on lähes kauttaaltaan kalliopintainen, joten sen kokonaisvaltainen
kunnostaminen on iso ja haastava sekä budjetiltaan iso urakka. Siksi nyt keskityimme vain sen
laadukkaimpaan ja toteutuskelpoisimpaan osaan, eli kosken niska-alueen ja uoman
länsireunaan. Katsoimme, että em. kevein toimenpitein työtä tehdessämme emme
aiheuttaneet vesilain 3 luvun 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuja muutoksia tai seurauksia (kuva 25).

K UVA 25. U RPALANJOEN L ANAKOSKI .
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Kunnostuksissa käytetyt kivet (51,15 tn) toimitti Kallo-ojantielle 24.9.2016 Jouni Vihtonen
Oy. Kivien ajo jokeen ja levitys toteutettiin 27.–28.9.2016 Antti Uutelan ja Aki Falinin toimesta
sekä Kaakon jokitalkkarin opastuksella (kuva 26).
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K UVA 26. A NTTI U UTELAN JA A KI F ALININ KALUSTOA TARVITTIIN KIVIMATERIAALIN AJOSSA JOELLE .

K UVA 27–28. L ANAKOSKEN NISKA - ALUE

ENNEN JA JÄLKEEN KUVATTUNA ALAVIRTAAN .

K UVA 29–30. L ANAKOSKEN NISKA - ALUE

KUVATTUNA LÄNSIRANNALTA ENNEN JA JÄLKEEN .
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Lanakoskella kunnostettiin ja käytiin läpi noin 200 neliömetriä koskipinta-alaa.
Maanomistajien myötämielinen suhtautuminen oli avainasemassa, että työ saatiin toteutettua
suunnitellusti ja konetyötä kivien rantaan kuljetuksessa. Tässä kuvia ennen ja jälkeen
kunnostuksen (kuvat 27-31):
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K UVA 31. L ANAKOSKEN KUNNOSTETTUA

NISKA - ALUETTA JA LÄNSIREUNAA KUVATTUNA YLÄVIRTAAN .
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Urpalanjoen Muurikkalan ns. Lavosen padon yläpuoleiset koskialueiden vaellsukalaston
kehittyminen saivat arvokasta apua, kun vesilaitoksen omistaja ja ELY-keskus aukaisivat
patoon isomman kulkuaukon ja rakensivat luonnonmukaisen kalatien vaelluskaloille syksyllä
2016 (kuva 32).
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K UVA 32. U RPALANJOEN M UURIKKALAN MYLLYKOSKEN
KÄYNNISSÄ SYKSYLLÄ 2016 ( KUVA A RI N IEMINEN ).

KALATIEN

Rahoituksen käyttökohteet ja viestintä

JA

KALATIEAUKON

SUURENTAMINEN

EKOenergian ympäristörahastolta saamamme avustuksen turvin saimme kunnostettua noin
640 neliömetriä laadukasta kutu- ja poikastuotantopinta-alaa vaelluskaloille Virojoella ja
Urpalanjoella. Töiden toteutus vaati kunnostussuunnittelua, yhteydenottoja maanomistajiin,
laadittiin ilmoitukset osakaskunnan kanssa vesilainvalvojille, hoidettiin tiedon- ja töiden
informoinnista puhelimen ja sähköpostin välityksellä, ohjattiin töitä ja talkoita käytännössä
sekä tiedotettiin töistä ja talkoista internetin ja sosiaalisen median välityksellä (taulukko 2).
T AULUKKO 2. R AHOITUKSEN

KÄYTTÖ

rahoituksen käyttökohde
kivet (€)
Virojoki
130,2
Urpalanjoki
562,65
Jokitalkkari 2015
Jokitalkkari 2016
yhteensä (€)
692,85

2015–2016.

urakointi (€)
2275,4
434

2709,4

kustannukset (€)

1116,9
5480,9
6597,7

Kouvolassa 30.12.2016
Manu Vihtonen (Iktyonomi Amk)
Kaakon jokitalkkari -hanke
Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry
p. 044-7121722
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manu.vihtonen@kaakonjokitalkkari.fi
www.kaakonjokitalkkari.fi
www.facebook.com/kaakonjokitalkkari
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