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Kansikuva (Manu Vihtonen): Talkoolaiset ihailemassa työnsä tuloksia Urpalanjoen 

Tuomistonkoskella Kasarissa 

 Taulukko 1. Vuoden 2011 talkoot. 
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1 HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI 

Hankkeen toteuttaja on Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry. Etelä – Karjalan 

Kalatalouskeskus ry on maakunnallinen kalatalouden asiantuntija – ja 

kehittämisjärjestö. Toimintaympäristömme ovat maakuntamme yli 1.500 järveä ja 20 

jokivesistöä. Kalatalouskeskuksen asioista päättää kalatalouskeskuksen 

edustajakokous ja sen hallitus. 

2 HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS JA PÄÄTÖS 

Hankkeen nimi on Urpalanjokialueen kehittämishanke. Hanketunnus on 11185 ja 

päätösnumero 12379. Päätös hanketuesta tehtiin 5.11.2010 (Dnro 1437/3560–

2010).  

3 YHTEENVETO HANKKEESTA 

Urpalanjokialueen kehittämishanke on yleishyödyllinen kehittämishanke, jota 

toteutetaan Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 mukaisesti. 

Toimintalinja on maaseutualueiden elämänlaadun ja maaseudun elinkeinoelämän 

monipuolistaminen. Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen on keskeinen 

toimenpide.  

 

Toteutusalue sijaitsee Kaakkois-Suomessa Luumäen, Miehikkälän ja Lappeenrannan 

alueella. Urpalanjoen valuma-alue on pinta-alaltaan 557 km2, josta Suomen puolella 

on 467 km2. Venäjän puoleiset alueet eivät kuulu hankkeen toteutusalueeseen. 
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Hankkeen tarkoituksena on: 

 edistää Urpalanjokialueen maisemanhoitoa, suojelua, kasvattaa vesistöjen 

virkistyskäyttöarvoa ja ennen kaikkea vedenlaatua 

 säilyttää joki meritaimenjokena ja suojella uhanalaisia vaelluskalalajeja 

 vaalia luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä 

Hanke keskittyy lähinnä maatalouden vesistökuormitukseen, turvetuotannon 

ympäristövaikutuksiin, luonnonhuuhtoumaan ja ilmastonmuutoksen tuomiin 

haasteisiin, pistekuormitukseen ja vaelluskala-asioihin (liitteenä esite, liite 1-2). 

Hankesuunnitelma on luettavissa/ladattavissa osoitteessa: 

http://www.urpalanjoki.fi/index.php?p=9  

4 KUVAUS KULUNEESTA VUODESTA 

4.1 Hankkeen tavoitteet 

Hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat hankesuunnitelman ja laaditun aikataulun 

mukaisesti. Myös joitain tulevan vuoden työsuunnitelmia ja aikatauluja saatiin jo nyt 

työnalle. Hankesuunnitelmassa tavoitteet on jaettu selkeästi eri vuodenaikojen 

mukaan. Tavoitteena oli myös saada vuoden 2011 rahoitussuunnitelmaan budjetoitu 

vastikkeettoman työn osuus (talkootyö) täytettyä. Myös hanketyöntekijän 

matkakustannukset oli syytä saada pysymään budjetin ”raameissa” ja 

suunnitelmassa. 

4.2 Hankkeen toteutus 

Urpalanjokialueen kehittämishanke aloitti 5.11.2010. Hanke on suunniteltu kestävän 

noin kaksi vuotta aloituksesta. Yhdistys järjesti tarvittavan omarahoitusosuuden ja 

henkilöstö- ja taloushallinnon. Hankkeen käytännön toteutuksesta huolehtii 

hankkeelle palkattu projektikoordinaattori. Projektikoordinaattori toimii vastuullisen 

vetäjän ja hallinnoijan, eli Etelä-Karjalan Kalatalouskeskuksen palkkaamana. Palkkaus 

ja työaika määräytyvät hankesuunnitelman mukaan. Projektikoordinaattorin 

työpaikkailmoitus julkaistiin Etelä-Saimaa – nimisessä lehdessä. 6.11.2010.  

http://www.urpalanjoki.fi/index.php?p=9
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Vastuuhenkilöksi Etelä-Karjalan Kalatalouskeskuksesta on valittu toiminnanjohtaja 

Aarno Karels. Projektikoordinaattorina aloitti 1.3.2011 iktyonomi (amk) Manu 

Vihtonen. Työsuhde vuonna 2011 kesti 30.11.2011 asti. Syyskuussa 2011 

projektikoordinaattori piti 18 päivää KELA:n myöntämää/korvaamaa isyyslomaa. 

Työsuhteen päätyttyä 30.11.2011 projektikoordinaattori siirtyi 36 päivän KELA:n 

myöntämälle/korvaavalle isäkuukaudelle.  

 

Työt sovittiin syksyn ohjausryhmän kokouksessa alkavaksi vuoden 2012 alussa, 

riippuen hankkeen sen hetkisistä resursseista ja budjetista. Ohjausryhmä on 

huolehtinut, että hanke toteutuu hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti 

vuonna 2011. Ohjausryhmä kokoontui vuonna 2011 kaksi kertaa (14.2. ja 23.9.). 

Ohjausryhmällä ei ole ollut em. asioihin huomautettavaa. 

4.3 Yhteistyökumppanit 

Urpalanjokialueen kehittämishankkeesta 90 % rahoituksesta tulee Manner-Suomen 

maaseudun kehittämisohjelmasta ja Urpalanjokialueen kunnilta (Lappeenranta, 

Luumäki ja Miehikkälä). Loput 10 % tulee yksityisestä rahoituksesta; Raija ja Ossi 

Tuuliaisen Säätiö, Kaakonkulman kalastusalue sekä vastikkeetta hankkeen hyväksi 

tehtävä talkootyötä. Keskeisenä talkookumppanina toimii Urpalanjokialue Lohijoeksi 

ry. 

 

Hanke on verkostoitunut hankesuunnitelman mukaisesti RAVI (Ravinteet satoon – 

vesistöt kuntoon) – hankkeen kanssa. Lisäksi yhteistyötä on tehty kahden 

valtakunnan rajan ylittävän ns. rajajokihankkeen kanssa. Nämä hankkeet ovat: RIFCI 

(Rivers and Fish – Our Common Interest) ja HEALFISH –hanke. Lisäksi haja-asutusten 

jätevesineuvonta hankkeita Urpalanjoen valuma-alueella toimii kaksi kappaletta 

(Jässi ja Neuvo – hanke). Näiden hankkeiden kanssa yritetään pitää jokaisen kunnan 

alueella yhteinen info-/jätevesi-ilta. 
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4.4 Hankkeen tulokset ja vaikutukset 

Hankkeen tulokset näkyvät parhaiten käytännössä Urpalanjoen keskijuoksulla 

Römminkoskella, Pitkäkoskella, Tuomistonkoskella ja alajuoksulla Laisniemessä 

Urpalanjoen pääuomassa ja sen sivujoessa Kanaojalla sekä Urpalanjoen yläjuoksun 

sivujoella Kirkkojoella. Näistä toimenpiteistä on valmistumassa oma raportti kevät-

talvella 2012. Hankkeen tuloksista ja vaikutuksista on informoitu ohjausryhmää sekä 

koottu aineistoa erilliseen hankekansioon. Listaus (alla) vuoden 2011 tapahtumista 

(pääpiirteittäin) on ainoa keino, jolla kokonaisuutta voidaan hieman avata. 

 

Tuloksia ja vaikutuksia hankkeen ensimmäisenä toimintavuonna: 

 on laadittu 4 tiedotetta, aktivoitu lehdistö ja laitettu hankkeen tietoja 

internettiin (www.urpalanjoki.fi) 

 suunniteltiin hanke-esite, joita painatettiin 500 kpl (kaikki jaettiin vuonna 

2011), kysyntä suuri (kts. liite 1-2) 

 rakennettu yhteistyötä, verkostoiduttu sidosryhmiin ja informoitu 

ohjausryhmää 

 suunnittelulla ja organisoinnilla saatu kesän maasto- ja talkootyöt sujumaan 

aikataulu- ja työsuunnitelmien mukaisesti 

 on saatu uutta tietoa toiminta-alueesta ja ongelma-alueista 

 alueen hankesuunnitelmassa mainittuja kosteikkosuunnitelmia on saatu 

vietyä eteenpäin sekä ideointia muista kohteista yhdessä maanomistajien 

kanssa (mukana mm. turvetuottaja, maanviljelijä, Metsäkeskus, Antti 

Happonen Oy ja Urpalanjokialue Lohijoeksi ry) 

 on saatu huomioitua koko Urpalanjokialue mukaan kehittämistyöhön 

 tilaisuuksia, kokouksia, palavereja, seminaareja markkinoita yhteensä reilut 

20 tilaisuutta 

 kirjallisia suostumuksia maanomistajilta kerättiin vuoden 2011 toimenpiteitä 

varten 19 kpl 

 on aktivoitu ja kuunneltu kyläläisiä, mökkiläisiä ja vapaa-ajan asukkaita (2 kpl 

infotilaisuuksia, yleinen kokous, jätevesi-ilta, koenuottaus, ympäristön 

seuranta) 
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 Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Y-vastuualue saatiin mukaan toteuttamaan 

kolmen Luumäellä sijaitsevan ja huonokuntoisen pohjapatoalueen 

kunnostamiseen talven 2011–2012 aikana 

 yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomaisten 

kanssa on saatu sopimus kaikkien kolmen voimalaitospatojen ohittavien 

kalateiden suunnittelusta Maveplan Oy:n kanssa 

 saatu alustava polkuverkosto ja taukopaikka kartasto, jossa mukana 

kunnostetut kosket ja suunnitellut kosteikot ja yhdistäminen Salpapolkuun 

 samat olemassa olevat palvelut ovat säilyneet, kuten mm. voimalaitospatojen 

elinkeinoharjoittaminen ja sähkön tuottaminen sekä myynti 

 Joutsenkosken Myllyn omistaja valittiin vuoden yrittäjäksi Ylämaalla 

 alueen vetovoimaisuus ja viihtyvyys lisääntyy, mm. lomakiinteistön arvo nousi 

kunnostusten myötä Pitkäkoskella Kasarissa 

 paikallisen talkooväen aktivointi edesauttaa heidän terveyttä ja antaa 

hyötyliikuntaa ja mielekästä puuhastelua yhdessä samalla kyläläisten 

sosiaalisuus ja yhteistyöhenki kasvaa  

 kunnostetut kosket myös tulevaisuudessa turvallisempia koskenlaskijoille 

 saatu rakentavaa keskustelua ja vuorovaikutusta Vapo Oy:n edustajien sekä 

yhden yksityisen turvetuottajan kanssa 

 kartta-aineistoa valmisteluun HEALFISH – hankkeen kautta 

 jätevesineuvojien (Jässi-hanke) kanssa yhteinen jätevesi-ilta Hujakkalassa 

 hankkeen nettisivuilla on noin 20 kävijää päivässä ja lähes 600 kävijää 

kuukaudessa, eli noin 7100–7200 vuodessa 

 lehtijuttuja ym. julkaistiin yli 20 artikkelia, katso www.urpalanjoki.fi  

 digikuvia maastoreissuilta arviolta n. 2000 kpl sekä useita videoleikkeitä 

 hankkeen projektikoordinaattorin lausunto Valtioneuvostolle uudesta 

kansallisesta kalatiestrategiasta 

 mielipide ja muistutus Euro Granit Oy:n ympäristölupahakemuksesta 

Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen. 

 merilohen mätirasiaistutukset 15.3.2011 (0,9 litraa) kevät-talvella, 

kuoriutumisprosentti 95! 

http://www.urpalanjoki.fi/
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 merilohen 1-vuotiaiden vaelluspoikasten istutus 9.5.2011 n. 6000 kpl, 

viihtyivät joessa koekalastusten perusteella  

 Tevalaisenkoskesta saatiin 29 cm harjus, nahkiainen, täplärapu, Kaitain 

koskessa mm. ankerias, Kirkkojoessa 14 taimenta ja 1 harjus (erillinen raportti 

kaikista sähkökoekalastuksista löytyy www.urpalanjoki.fi/ajankohtaista ) 

 Urpalanjokialueen vedenlämpötiloja mitattiin kenttätöiden yhteydessä koko 

heinäkuun 2011, joka oli lämpimin kesä 23 vuoteen Suomessa 

 Urpalanjoki esillä myös Helsinki Commission (HELCOM) –julkaisussa (Salmon 

and Sea Trout Populations and Rivers in Finland) sekä ELY:n omassa 

”ohjelmassa”: Vesienhoitosuunnitelmien ja alueellisten toimenpideohjelmien 

toteutus Kaakkois-Suomessa. 

 vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävän työn (talkootyön) osuus täyttyi 

suunnitelmien ja budjetin mukaisesti (taulukko 1) 

 talkoita tehtiin vuonna 2011 noin kahden viikon ajan ja lähes 50 eri henkilön 

voimin 

 kotimaan matkakustannukset ja työtehtävät maastossa saatiin myös 

pysymään budjetin ”raameissa” 

 

Taulukko 1. Vuoden 2011 talkoot. 
 

 

TALKOOTYÖTUNNIT URPALANJOKI VUONNA 2011

pvm. tuntia euroa

18.6-14.7 23 340

8.7.-12.7. 29 290

21.7. 40 1200

Kasari 54 540

Kasari 64 640

20.7. 48 1440

Kasari 60 600

Kasari 52 520

Kasari 52 520

8.8.-9.8. 43 590

Kanaoja 43 870

Kanaoja 12 240

26.8. 60 600

Laisniemi 67 1150

Kirkkojoki 4 240

Yhteensä 651 9780

miestunnit = 493 tuntia

traktori + mies = 164 tuntia
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5 JATKOTOIMENPITEET 

Edetään hankesuunnitelman mukaisesti vuonna 2012. Ohjausryhmä kokoontuu 

tarpeen mukaan. Rahoitushakemuksia tehdään puolenvuoden aikajaksoissa. 

6 ALLEKIRJOITTAJAT JA PÄIVÄYS 

Kouvolassa 28.2.2012 

Projektikoordinaattori Manu Vihtonen 
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