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TIIVISTELMÄ
Tainionvirran vuoden 2015 yhteistarkkailu koostui Tainionvirran ja Joutsjärven vedenlaadun
tarkkailusta, Tainionvirran jatkuvatoimisesta kiintoaineseurannasta sekä kalastustiedusteluista.
Tainionvirralta otetuissa vesinäytteissä ei ollut havaittavissa näytepisteiden välisiä eroja tai erot
olivat hyvin pieniä. Selvimmät erot havaittiin ravinnepitoisuuksissa. Kevätnäytteiden perusteella
jokivesi oli ravinnepitoisuuksiltaan karua, mutta loppukesällä luokiteltavissa lievästi reheväksi.
Jatkuvatoiminen kiintoaineseuranta osoitti, että kiintoainepitoisuudet olivat korkeimmillaan
maaliskuun alussa sulamisvesien tuodessa jokeen kiitoainepitoista vettä. Pitoisuudet laskivat pian
tämän jälkeen, mutta nousivat uudelleen keväällä virtaamien kasvaessa. Suurimmat kesäaikaiset
pitoisuudet olivat n. 6 mg/l, mikä oli samaa tasoa kuin edellisvuonna. Tuloksista johdettujen
kokonaisfosforipitoisuuksien vaihteluväli oli seurantajakson aikana n. 7–15 µg/l, eli karusta lievästi
rehevään.
Joutsjärven syvänteen veden happipitoisuus oli lopputalvesta korkea kaikilla syvyyksillä, vaikka
pitoisuuksien lievää laskua oli havaittavissa alusvedessä. Sen sijaan loppukesästä etenkin
alusveden happitilanne oli heikompi. Ravinnepitoisuuksiltaan Joutsjärvi oli luokiteltavissa lievästi
reheväksi. Päällysveden levämäärät ilmensivät loppukesästä niin ikään lievästi rehevää
vedenlaatua.
Tainionvirran vapaa-ajan kalastajien yhteenlaskettu saalis oli n. 4900 kg ja pyyntiponnistus 6450
kalastuskertaa. Keskimääräinen yksikkösaalis oli n. 0,75 kg/krt. Eniten kalastettiin virvelillä ja
perholla, noin 2400 pyyntikertaa kummallakin. Lähes puolet vuoden kokonaissaaliista saatiin
perholla. Heittokalastuksen osuus vuosisaaliista oli 38 %, onkimisen/pilkkimisen 6 %,
katiskakalastuksen 5 % ja vetouistelun 3 %. Vapaa-ajan kalastajien saalis koostui pääosin
hauesta, taimesta, kirjolohesta ja ahvenesta. Perholla saatiin heittokalastukseen nähden paremmin
taimenta ja harjusta, ja virvelillä vastaavasti enemmän haukea. Kalastajien arvion mukaan n. 30 %
taimensaalista oli merkkaamattomia kaloja, eli luonnonkudusta peräisin. Tainionvirralla kalastavat
kokivat turvetuotannon kuivatusvedet merkittävimmäksi kalastushaitaksi. Tainionvirralta saatu
rapusaalis oli arviolta n. 1300 kpl, ja yksikkösaalis n. 1 kpl/mertavrk.
Joutsjärven kalastustiedustelun perusteella kalastaneita talouksia arvioitiin olleen vuonna 2015 n.
278, joiden keskimääräinen vuosisaalis oli n. 16 kg/talous. Yhteissaalis oli noin 4600 kg, ja
kokonaispyyntiponnistus 13.500 pyyntikertaa. Yksikkösaalis oli siten noin 0,33 kg/kalastuskerta tai
pyydysvrk. Keskeisimmät pyyntimuodot olivat katiskakalastus ja harvat verkot. Yleisimmät
saalislajit olivat hauki, ahven, lahna, kuha ja särki. Edellisiin tiedusteluihin nähden Joutsjärven
kalastuksessa ja kalakannoissa ei näytä tapahtuneen suuria muutoksia. Merkittävimmiksi
kalastushaitoiksi mainittiin runsas vesiliikenne, salakalastus, rantojen rehevöityminen ja pohjien
liettyminen. Joutsjärven rapukannat oli saalisilmoitusten perusteella luokiteltavissa harvoiksi.
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1 JOHDANTO
Tainionvirran kalastoa ja vedenlaatua on tähän asti seurattu kuormittajakohtaisten
tarkkailuohjelmien puitteissa. Kuormittajat päättivät vuonna 2013 teettää esityksen
Hämeen ELY-keskukselle uudeksi yhteistarkkailuohjelmaksi. Kymijoen vesi ja ympäristö ry
laati ohjelmaehdotuksen (Raunio 2013), jonka Hämeen ELY-keskus joillakin täydennyksillä
hyväksyi (HAMELY/760/07.00/2010/1948/5723/2013). Uuden tarkkailuohjelman alle
koottiin yhtä lukuun ottamatta kaikki Tainionvirran kuormittajat. Yhdistämällä tarkkailut oli
mahdollista saada kustannussäästöjä sekä selkeyttää Tainionvirran vesistö- ja
kalataloustarkkailua. Yhteistarkkailun tarkoituksena on tuottaa tietoa toiminnanharjoittajien
vaikutuksista Tainionvirran vedenlaatuun, kalastoon ja kalastukseen. Vuoden 2014
tarkkailu piti sisällään koekalastukset, vedenlaadun tarkkailun ja jatkuvatoimisen
kiintoaineseurannan. Kalastustiedustelua siirrettiin vuodella eteenpäin liian vähäisen
vastausmäärän vuoksi.
Yhteistarkkailuun osallistuvat seuraavat kuormittajat (Kuva 1):
 Hartolan kunta jätevedenpuhdistamon (Dnro. HAM-2005-Y-544-111) ja suljetun
kaatopaikan osalta
 Vapo
Oy
Jaakkolansuon
turvetuotantoalueen
osalta
(Dnro.
ESA
VI/365/04.08/2010)
 Hartolan Turve Isosuon turvetuotantoalueen osalta (Dnro. ESA VI/627/04.08/2010)
 Vanhanmyllynkosken kalanviljelylaitos (Dnro. ISY-2007-Y-96)

2 VESISTÖN YLEISKUVAUS
Tainionvirta kuuluu Sysmän reitin vesistöalueeseen (14.8), sen Joutjärven-Tainionvirran
osa-alueeseen. Tainionvirta alkaa Jääsjärven eteläpäästä ja jatkuu jokijaksojen ja
järvialtaiden muodostamana ketjuna Päijänteeseen asti. Tainonvirran pituus Jääsjärven ja
Joutsjärven välillä on 13,5 km. Jääsjärven luusuassa Tainonvirran keskivirtaama on noin
12 m3/s. Virran varrella on koskia, joista vuolain on Ekonkoski. Putouskorkeutta
Tainionvirralla on 7 m.
Hartolan kunnan jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet johdetaan purkuojaa pitkin
Tainionvirtaan (Kuva 1). Puhdistetun jäteveden vesistökuormitus Tainionvirtaan oli vuonna
2015 keskimäärin 9,4 kg kiintoainetta, 19 kg typpeä ja 0,25 kg fosforia päivässä (Åkerberg
2016). Puhdistamon vesistökuormitus oli pienempää kuin vuonna 2014. Kunnan suljetulta
kaatopaikalta on viime vuosilta vain muutamia havaintoja, joiden perusteella suotovesien
ravinnekuormitus on hyvin vähäistä. Vesimääristä ja pitoisuuksista ei ole kuitenkaan
riittävästi havaintoja luotettavan vuosikuormituksen arvioimiseksi. Suotovedet johdetaan
Tainionvirtaan Raiteenojaa pitkin.
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Kuva 1. Tutkimusalueen kuormituspisteet sekä vesistö- ja kalataloustarkkailun näytepisteet.
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Tainionvirtaa kuormittavat myös Vapo Oy:n Jaakkolansuo, Hartolan Turpeen Isosuo ja
Vanhanmyllynkosken kalanviljelylaitos (Kuva 1). Jaakkolansuon kuivatusvedet johdetaan
Hakokallionlahteen ja Isosuon kuivatusvedet puolestaan Raiteenojaa pitkin Tainionvirtaan
(Kuva 1). Näiden kuormitustietoja vuodelta 2015 ei ollut vielä saatavilla tuottajilta.

3 KALASTO JA KALANISTUTUKSET
Tainionvirta on yksi eteläisen Suomen merkittävimmistä taimenjoista. Tainionvirtaa on
myös kunnostettu virtakutuisten kalojen elin- ja lisääntymisolojen parantamiseksi sekä
kalastusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Vuonna 2009 toteutettiin Hämeen ELY-keskuksen
johdolla Tainionvirran kalataloudellinen kunnostushanke. Kunnostustöiden vaikutuksia
Tainionvirran vedenlaatuun seurattiin kesän 2009 aikana, ja tuloksista koostettiin
yhteenvetoraportti (Häkkinen 2009). Koskikunnostusten vaikutuksia Tainionvirran
purkautumiskykyyn on tarkasteltu Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n lausunnoissa (Raunio
2010).
Lohikalojen kannoista huolehditaan säännöllisin istutuksin (Liite 1). Tainionvirtaan on
istutettu myös täplärapua. Tainionvirtaan istutettiin vuonna 2015 2-4 -vuotiaita kirjolohia
1004 kpl sekä 3-5 -vuotiaita järvitaimenia 1833 kpl (Liite 1). Tainionvirran kalastoon
kuuluvat myös ahven, hauki, made, salakka, lahna, särki, kivisimppu, pikkunahkiainen ja
kivennuoliainen.

4 AINEISTO JA MENETELMÄT
4.1 VEDENLAADUN TARKKAILU
Tainionvirran ja Joutsjärven vedenlaatua seurantaan yhteensä viidellä näytepisteellä (Kuva
1). Jääsjärven luusuan näytepiste (piste 1) toimi vertailupisteenä Tainionvirran
kuormitetuille näytepisteille (pisteet 2-4). Näytteenottoajankohtia oli joki- ja järvipisteillä
kaksi: kevät ja loppukesä. Näytteenotosta vastasivat Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n
sertifioidut näytteenottajat. Näytteiden analysoinnin suoritti akkreditoitu KCL Kymen
Laboratorio Oy.
4.2 TAINIONVIRRAN JATKUVATOIMINEN KIINTOAINESEURANTA
Tainionvirran vedenlaatu seurattiin myös jatkuvatoimisen mittarin avulla. Tarkkailupiste oli
Raiteenojen kuormituspisteen alapuolella (Kuvat 1 ja 10). Jatkuvatoimisella mittarilla
seurattiin päällysveden (0,5 m) sameutta (NTU). Mittaustaajuus oli yksi näyte tunnissa.
Mittari asennettiin jokeen keväällä heti jäiden lähdön jälkeen (9.3.2015) ja tarkkailu päättyi
marraskuussa (19.11.2015), ennen kuin joki alkoi jäätyä. Jotta anturin mittaama sameus
olisi verrattavissa laboratoriomittauksiin, otettiin seurantakauden aikana yhteensä kuusi
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laboratoriossa analysoitua kontrollinäytettä anturin mittauspisteeltä. Näytteistä määritettiin
sameus ja kiintoainepitoisuus. Anturin ja laboratorion mittaamista sameusarvoista
määritettiin anturituloksille korjauskerroin. Sameuden ja kiintoainepitoisuuden sekä
sameuden ja kokonaisfosforipitoisuuden välille tehtiin näytepisteen kaikkien
laboratoriotulosten perusteella ennustavat mallit, joilla anturin mittaamat sameusarvot
muunnettiin kiintoaine- (mg/l) ja fosforipitoisuuksiksi (µg/l).
4.3 TAINIONVIRRAN JA JOUTSJÄRVEN KALASTUSTIEDUSTELUT
Yhteistarkkailuohjelman mukaan kalastustiedustelut olisi pitänyt tehdä vuonna 2015,
koskien vuotta 2014. Tainionvirran kalastajien yhteystietoja ei kuitenkaan saatu tuolloin
riittävästi, joten tiedustelut siirrettiin kalatalousviranomaisen hyväksynnällä vuodella
eteenpäin.
Tainionvirran kalastustiedustelu suunnattiin aktiivisimmille, vuosiluvan lunastaneille
kalastajille. Kalastajien yhteystiedot saatiin lupakannoista, jotka kalastusalue luovutti
lainaan. Vuosiluvan lunastaneita oli 149, viikkoluvan 23 ja vuorokausiluvan lunastaneita
845 kpl. Yhteystiedot saatiin 137 kalastajalle, joista 94 kalastajaa palautti lomakkeen.
Näistä 82 oli kalastanut vuonna 2015. Vastausprosentti oli 68,6 %, mitä voidaan pitää
melko hyvänä. Vuosiluvalla kalastaneiden saaliista laskettiin pyydyskohtaisesti
keskimääräinen yksikkösaalis (kg/laji/kalastuskerta tai pyydysvrk.), jolla arvioitiin viikko ja
vuorokausiluvalla kalastaneiden saaliit.
Joutsjärven
kalastustiedustelu
toteutettiin
väestörekisteriin
perustuvana
satunnaisotanatana. Joutsjärveen rajautuvilta postinumeroalueilta poimittiin näiden
talouksien lukumäärien suhteessa 200 talouden satunnaisotos. Toisin sanoen suurempi
otos poimittiin väestöltään suuremmista alueista. Otantaan mukaan tulleen
postinumeroalueet olivat: 19770 Vallittula, 19620 Pohela ja 19700 Sysmä. Poimintaan
otettiin mukaan sekä vakituiset asukkaat että mökkiläiset. Tiedustelulomake osoitettiin
talouden vanhimmalle henkilölle. Väestörekisterikeskukselta saatujen tietojen mukaan em.
alueilla oli yhteensä 1850 taloutta. Tiedusteluun vastasi 121 taloutta, eli 60,5 %, mitä
voidaan kalastustiedusteluissa pitää melko tyypillisenä vastausprosenttina.
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5 TULOKSET
5.1 VEDENLAADUN TARKKAILU
Tainionvirta
Tainionvirran ja Jääsjärven tarkkailupisteiltä otettiin vesinäytteet keväällä ja loppukesällä
(Liite 1). Veden happipitoisuus ja hapen kyllästysaste oli kaikilla Tainionvirran näytepisteillä
korkea. Useimmissa vedenlaadun parametreissa ei ollut havaittavissa näytepisteiden
välisiä eroja tai erot olivat hyvin pieniä. Selvimmät erot oli havaittavissa
ravinnepitoisuuksissa
(Kuva
2).
Kevätnäytteiden
perusteella
jokivesi
oli
ravinnepitoisuuksiltaan karua (kok. P < 10 µg/l), mutta loppukesällä luokiteltavissa lievästi
reheväksi (kok. P. 10–20 µg/l). Kokonaistyppipitoisuudet olivat sen sijaan korkeammat
keväällä kuin loppukesällä (Kuva 2). Kesällä typpi on perustuotantoon sitoutuneena, joka
selittää ajallisen pitoisuuseron. Etenkin kesäaikaisia pitoisuuksia (n. 300–400 µg/l) voidaan
pitää alhaisina ja tyypillisinä taustapitoisuuksina.
Jätevesikuormitusta ilmentävä ammoniumtypen pitoisuudet olivat Jääsjärven luusuan
vertailupisteellä alle määritysrajan 5 µg/l tai sen tuntumassa (kesällä 6 µg/l).
Jätevedenpuhdistamon alapuolisella näytepisteellä pitoisuudet olivat n. 3-4 -kertaiset (18
ja 21 µg/l). Bakteeripitoisuudet olivat keväällä hyvin pienet (0-1 pmy/100 ml). Sen sijaan
kesäaikaisissa näytteissä pitoisuudet olivat jonkin verran korkeammat (4-44 pmy/100 ml).
Suolistoperäisten bakteerien pitoisuudet olivat kaikilla näytepisteillä ja molempina
ajankohtina selvästi alle uimavedelle asetetun raja-arvon 400 pmy/100 ml.
Tainionvirran kiintoainepitoisuudet olivat keväällä (17.3.) kaikilla näytepisteillä alle
määritysrajan 1 mg/l. Kevään sulamisvedet olivat todennäköisesti tässä vaiheessa jo
menneet, sillä vielä noin viikkoa aiemmin havaittiin sameusanturia asennettaessa korkeita
kiintoainepitoisuuksia (9,5 mg/l). Kesällä veden sameus oli suurempaa kuin kevätaikaan
(Kuva 3). Veden kemiallinen hapenkulutus (COD) oli melko alhaisella tasolla (n. 6-7 mg
O2/l) kaikilla näytepisteillä, eikä vuodenaikojen välillä ollut eroja (Kuva 3). Rautapitoisuudet
olivat melko normaaleja tai lievästi koholla (vaihteluväli 300–800 µg/l). Pitoisuudet olivat
myös pienempiä kuin vuonna 2014, ilmentäen vähäisempää eroosiokuormitusta.
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Kuva 2. Tainionvirran vedenlaadun tarkkailupisteiden kiintoaine- ja kokonaisfosforipitoisuudet
keväällä ja loppukesällä 2015.
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Kuva 3. Tainionvirran vedenlaadun tarkkailupisteiden sameus ja COD-pitoisuudet keväällä ja
loppukesällä 2015.

Joutsjärvi
Joutsjärvellä on velvoitetarkkailussa yksi syvännehavaintopiste (Kuva 1), jolta tutkitaan
vedenlaatua lopputalven ja loppukesän näytteillä päällysvedestä, välivedestä ja
alusvedestä. Lopputalvesta syvänteen veden happipitoisuus oli korkea kaikilla syvyyksillä,
vaikka pitoisuuksien lievää laskua oli havaittavissa alusvedessä (Kuva 4). Sen sijaan
loppukesästä happi alkoi vähetä harppauskerroksen tuntumassa, ja alusvedessä
kyllästysaste oli enää n. 60 %. Ravinnepitoisuuksiltaan Joutsjärvi oli luokiteltavissa lievästi
reheväksi (kok. P 10–20 µg/l, Kuva 3). Päällysveden (0-2 m) levämäärät (6 µg/l) ilmensivät
loppukesästä niin ikään lievästi rehevää vedenlaatua. Levätuotanto oli tuolloin
havaittavissa päällysveden kohonneena hapen kyllästysasteena.
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Kuva 4. Joutsjärven tarkkailupisteen päällysveden, väliveden ja alusveden hapen kyllästysaste ja
kokonaisfosforipitoisuudet keväällä ja loppukesällä 2015.

5.2 TAINIONVIRRAN JATKUVATOIMINEN KIINTOAINESEURANTA
Tainionvirran jatkuvatoiminen kiintoainetarkkailu alkoi 9.3.2015, veden lämpötilan ollessa
vasta n. 2 ºC (Kuva 5). Tainionvirran virtaamat nousivat kevättä kohden, ja saavuttivat
huipun toukokuun puolivälissä, jonka jälkeen virtaamat laskivat tasaisesti kohti syksyä.
Kevään suurimmat virtaamat olivat n. 5 m3/s suuremmat kuin vuonna 2014 vastaavana
ajankohtana. Toisaalta taas loppukesän-syksyn alivirtaamakaudella virtaamat olivat
edellisvuotta pienemmät.
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Kuva 5. Pintaveden lämpötila ja Tainionvirran virtaamat jaksolla 9.3.–19.11.2015.

Anturin mittaamista sameusarvoista ja laboratoriossa mitatusta sameusarvoista laskettiin
kerroin, jolla anturitulokset muunnettiin vastaamaan laboratoriomittauksia. Tulosten
perusteella anturin mittaama sameus oli noin kaksinkertainen laboratorioanalyyseihin
verrattuna. Seuraavaksi muodostettiin laskentakaava, jolla anturitulokset saatiin
muunnettua kiintoainepitoisuuksiksi. Tulosten perusteella kiintoainepitoisuus oli noin 1,5 kertainen sameuteen nähden (Kuva 6). Anturituloksista laskettiin vuorokausikeskiarvot
veden kiintoainepitoisuudelle. Sameusanturi toimi seurantakauden aikana pääosin hyvin,
mutta ajoittain laitteen toiminnassa oli häiriötä. Näiden jaksojen aikana menetetyt tulokset
ennustettiin veden lämpötilan ja virtaaman avulla, jotta aikasarjasta saatiin yhtenäinen.

Kuva 6. Laboratoriomitattujen sameus- ja kiintoainepitoisuuksien suhde Tainionvirralla.
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Tainionvirran päällysveden kiintoainepitoisuuksissa oli havaittavissa vuodenaikaista
vaihtelua (Kuva 7). Pitoisuudet olivat korkeita kevättalvella seurannan alussa (Kuva 7),
mutta kevään valumavesien nostamat pitoisuudet laskivat nopeasti. Kiintoainepitoisuudet
nousivat uudestaan keväällä kasvavien virtaamien myötä, ja korkeimmillaan pitoisuudet
olivat heinäkuun alkupuolella (Kuva 7). Kesäaikainen kiintoaineen maksimipitoisuus oli n. 6
mg/l, joka vastaa hyvin vuoden 2014 havaintoja. Etenkin kevään sulamisvesien jälkeen
Tainionvirran kiintoainepitoisuuksilla näytti jälleen olevan selvä yhteys virtaamiin. Anturissa
oli toimintahäiriöitä loppukesän ja syksyn aikana, ja todennäköistä on, että ainakin osa
havaitusta pitoisuuksien lyhyen aikavälin vaihtelusta selittyy häiriöillä.

Kuva 7. Tainionvirran kiintoainepitoisuuksien vuorokausikeskiarvot (sininen viiva) vuoden 2015
tarkkailukauden aikana sekä laboratoriomittausten pitoisuudet (punaiset neliöt).

Virtavesissä kokonaisfosforipitoisuus on usein yhteydessä sameus/kiintoainepitoisuuteen,
ja näin on myös Tainionvirralla (Kuva 8). Anturin mittaaman sameuden sekä
laboratorioanalyysien avulla muodostettiin kokonaisfosforipitoisuutta ennustava malli, jolla
simuloitiin ravinnepitoisuuksien vaihtelua tarkkailujakson aikana. Simulointien perusteella
kokonaisfosforin pitoisuudet vaihtelivat välillä n. 7–15 µg/l (Kuva 9). Tulokset olivat myös
näiltä osin samankaltaiset kuin vuonna 2014. Suurimmat pitoisuudet olivat heinäkuun
puolivälissä. Keväällä ennustettu ja havaittu pitoisuus poikkesivat toisistaan huomattavasti
(Kuva 9). Syynä oli Raiteenojan Tainionvirtaan tuoma epäorgaaninen kiintoaine (Kuva 11),
joka nosti joen sameus- ja kiintoainepitoisuuksia. Normaaliin veteen huuhtoutunut
orgaaninen aines nostaa ravinnepitoisuuksia, mutta kevään sulamisvesien kohdella näin ei
ollut.
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Kuva 8. Sameuden ja kokonaisfosforipitoisuuden suhde Tainionvirralla.

Kuva 9. Tainionvirran simuloidut kokonaisfosforipitoisuudet 9.3.–19.11.2015.
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Kuva 10. Tainionvirran jatkuvatoiminen vedenlaadun mittausasema.

Kuva 11. Raiteenojan sameaa sulamisvettä sekä ojan tuomaa hienojakoista kiintoainesta (vaalea
pohja-aines) Tainionvirran pohjalle kertyneenä.
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5.3 TAINIONVIRRAN JA JOUTSJÄRVEN KALASTUSTIEDUSTELUT
Tainionvirta
Tainionvirran kausiluvan lunastaneista kalastajista kyselyyn vastasi noin 69 % (94 kpl).
Vastanneista 82 kpl oli kalastanut vuonna 2015, ja 74 kalastajaa oli myös saanut saalista.
Vastanneiden kalastajien saalisilmoitusten perusteella laskettiin keskimääräiset
yksikkösaaliit pyydyskohtaisesti, joilla arvioitiin viikko- ja päiväluvan lunastaneiden
kokonaissaaliita.
Kalastusta haittaavat tekijät
Tainionvirralla kalastavat kokivat turvetuotannon kuivatusvedet merkittävimmäksi
kalastushaitaksi (Kuva 12). Muu haitta –kohtaan kirjattiin erilaisia haittatekijöitä, kuten
kalastuspaikkojen roskaisuus, salakalastus ja valvonnan puute, vesiliikenne ja runsaat
kalastajamäärät. Nämä arvioitiin turvetuotannon ohella kohtalaisiksi tai huomattaviksi
haittatekijöiksi. Vähäisiksi tai kohtalaiksi kalastushaitoiksi arvioitiin mm. pohjien liettyminen
ja Hartolan kunnan puhdistamon jätevedet (Kuva 12). Vähäisimmiksi kalastushaitoiksi
katsottiin mm. kalanviljelylaitosten kuormitus, levähaitat ja kalojen makuvirheet.

Kuva 12. Tainionvirran kalastusta haittaavat tekijät kalastajan kannalta nähtynä (kaikkien
vastausten keskiarvo). 1 = ei haittaa, 2 = vähäinen haitta, 3 = kohtalainen haitta ja 4 = huomattava
haitta.

Osa kalastajista oli kirjoittanut myös vapaamuotoisia huomioita Tainionvirran
vedenlaadusta, kalastosta ja kalastuksesta. Eniten kalastajat toivat esille havaintoinaan
Tainionvirran veden samentuneen viime vuosina, humuksen kertymisen joen pohjalle,
taimenen poikasten vähentymisen, salakalastuksen ja voimakkaan kalastuspaineen.
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Heittokalastus
Tainionvirralta saadun heittokalastussaaliin kokonaismäärä vuonna 2015 oli n. 1867 kg.
Keskimääräinen yksikkösaalis oli noin 0,8 kg/kalastuskerta. Saalis koostui pääosin neljästä
eri lajista: hauesta, taimenesta, kirjolohesta ja ahvenesta (Kuva 13). Virvelikalastuksen
arvioitu pyyntiponnistus koko vuonna oli n. 2400 kalastuskertaa.

Kuva 13. Tainionvirralta heittokalastamalla saadut saalislajit ja niiden suhteelliset osuudet
pyydyskohtaisesta kokonaissaaliista.

Perhokalastus
Perhokalastajien kokonaissaalis oli vuonna 2015 noin 2370 kg. Keskimääräinen
yksikkösaalis oli korkeampi kuin virvelikalastajilla, noin 1,2 kg/krt. Taimen, kirjolohi ja hauki
olivat yleisimmät saalislajit (Kuva 14). Etenkin taimenen ja harjuksen saalisvarmuus oli
perholla parempi kuin virvelillä. Perhokalastuksen arvioitu pyyntiponnistus oli noin 2370
kalastuskertaa.
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Kuva 14. Tainionvirralta perhokalastamalla saadut saalislajit ja niiden suhteelliset osuudet
pyydyskohtaisesta kokonaissaaliista.

Vetouistelu
Vetouistelijoiden kokonaissaalis jäi selvästi virveli ja perhokalastajien saaliista.
Kokonaissaaliin arvio oli vuonna 2015 vain noin 146 kg. Keskimääräinen yksikkösaalis oli
samaa luokkaa kuin virvelikalastuksessa, n. 0,7 kg/krt. Saaliiksi saatiin vain neljää lajia:
haukea, kirjolohta taimenta ja ahventa (Kuva 15). Näistä hauki oli heittokalastuksen tavoin
yleisin saalislaji.

Kuva 15. Tainionvirralta vetouistelemalla saadut saalislajit ja niiden suhteelliset osuudet
pyydyskohtaisesta kokonaissaaliista.
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Onki/pilkki
Ongella kalastajien saalis oli uistelijoiden tavoin melko pieni, yhteensä n. 271 kg.
Yksikkösaalis oli niin ikään samaa luokkaa, 0,7 kg/krt. Saalislajeja oli kaikkiaan viisi, mutta
ahven ja särki muodostivat odotetusti valtaosan kokonaissaaliista (Kuva 16).

Kuva 16. Tainionvirralta ongella ja pilkillä saadut saalislajit ja niiden suhteelliset osuudet
pyydyskohtaisesta kokonaissaaliista.

Muut pyydykset ja yhteissaaliit
Vapapyydysten ohella Tainionvirralla käytettiin vähäisessä määrin myös katiskoja.
Katiskakalastuksen kokonaissaalis oli n. 260 kg, ja yksikkösaalis n. 0,3 kg. Myös
ravustusta oli jonkin verran. Vuoden 2015 kokonaissaalisarvio oli n. 1284 kpl, ja
yksikkösaalis noin 1 kpl/mertavrk. Syöttikoukkuja ei yksikään kalastaja ilmoittanut
käyttäneensä vuonna 2015.
Yhteenvetona Tainionvirran kalastuksesta ja saaliista voidaan vuoden kokonaissaaliin
todeta olleen noin 4900 kg (Liite 2). Tästä valtaosan muodostui neljän lajin saaliista:
taimen, hauki, kirjolohi ja ahven (Kuva 17). Vapaa-ajan kalastajien pyyntiponnistus koko
vuodelta oli arviolta 6450 pyyntikertaa (ei sisällä ravustusta). Lähes puolet saaliista saatiin
perhovälinein, mutta myös virvelikalastuksen osuus saaliista oli suuri (Kuva 18).
Istutettujen taimenten ja kirjolohien keskipainojen ja määrien perusteella Tainionvirtaan
istutettiin vuonna 2015 em. lajeja noin 1866 kg (taimen) ja 1477 kg (kirjolohi). Kalastajien
kokonaissaaliit olivat vastaavasti n. 1846 kg (taimen) ja 987 (kirjolohi). Osa kaloista
pyydystetään ja päästetään takaisin, jolloin sama kala voi päätyä useampaan kertaan
pyydyksiin. Tästä huolimatta taimenistutusten ja saaliiden arviot olivat hyvin lähellä
toisiaan. Sen sijaan kirjolohista isompi osuus, arviolta noin kolmasosa istukkaista, vältti
pyydykset tai sitten kalat siirtyivät muille vesialueille. Kalastajien ilmoittamien arvioiden
perusteella istutettuja, eli eväleikattuja taimenia olisi ollut saaliista n. 70 % ja luonnonkaloja
16
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loput 30 %. Näin ollen, kun huomioidaan luonnonkalojen osuus taimensaaliissa, täsmäävät
kirjolohien ja taimenten saaliit ja istukasmäärät hyvin toistensa kanssa. Toisin sanoen
vuosittaisesta istukasmäärästä saadaan saaliiksi karkeasti arvioiden n. 60–70 %, ja
taimenten osalta luonnonkalat tuovat tähän päälle saalista vielä noin yhden kolmanneksen
lisää.

Kuva 17. Vapaa-ajan kalastajien saalislajit ja niiden osuus kokonaissaaliista Tainionvirralla vuonna
2015.

Kuva 18. Vapaa-ajan kalastajien käyttämät pyydykset ja niiden osuus kokonaissaaliista
Tainionvirralla vuonna 2015.
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Joutsjärvi
Kalastustiedustelun palauttaneista (61 %) vastaajista n. 15 % oli kalastanut Joutsjärvellä
vuonna 2015. Väestörekisterikeskukselta saatujen tietojen mukaan järven ympäristön
postinumeroalueilla oli vuonna 2015 yhteensä 1850 taloutta, joten kalastaneita talouksia oli
arviolta 278 kpl. Kalastaneet vastaajat ilmoittavat kalastukseen osallistuneen keskimäärin
1,3 hlö, joten kalastaneita oli n. 370 hlö.
Kalastusta haittaavat tekijät
Joutsjärvellä ei tiedustelun vastausten perusteella näyttänyt olevan merkittäviä kalastusta
haittaavia tekijöitä. Suurin osa vastaajista katsoi tiedustelussa annetut vaihtoehdot
vähäisiksi tai kohtalaisiksi haittatekijöiksi (Kuva 19). Vähäisimmäksi haitaksi katsottiin
kalojen makuvirheet, toisin sanoen kyseistä haittaa ei alueella olekaan. Muu haitta-kohtaan
kirjattiin erilaisia haittatekijöitä, jotka olivat paikallisesti nousseet esille, kuten runsas
vesiliikenne, salakalastus, rantojen rehevöityminen ja pohjien liettyminen.

Kuva 19. Joutsjärven kalastusta haittaavat tekijät kalastajan kannalta nähtynä (kaikkien vastausten
keskiarvo). 1 = ei haittaa, 2 = vähäinen haitta, 3 = kohtalainen haitta ja 4 = huomattava haitta.

Saaliit
Joutsjärvellä kalastaneiden vapaa-ajan kalastajien kokonaissaalis vuonna 2015 oli noin
4600 kg (Liite 2). Taloutta kohden laskettuna saalis oli keskimäärin n. 16 kg/a. Yleisimmät
saalislajit olivat hauki (n. 1600 kg), ahven (n. 1200 kg), lahna (n. 570 kg), kuha (n. 410 kg)
ja särki (n. 380 kg) (Kuva 20). Lohikalojen osuus kokonaissaaliista oli vain n. 1,6 %. Siikaa,
taimenta ja kirjolohta saatiin kutakin arviolta n. 20–30 kg koko vuonna.

18
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Kuva 20. Vapaa-ajan kalastajien Joutsjärveltä saamat saalislajit ja niiden osuus kokonaissaaliista.

Pyydykset ja yksikkösaaliit
Joutsjärvellä kalastaneiden kokonaispyyntiponnistus oli yhteensä n. 13.500 pyydysvrk tai
pyyntikertaa. Keskimääräiseksi yksikkösaaliiksi tulee siten n. 0,33 kg/pyyntikrt. Eniten
käytetyt pyydykset olivat harvat > 40 mm solmuvälin verkot sekä katiskat, yhteensä n. 74
% kokonaispyyntiponnistuksesta (Kuva 21). Seuraavaksi suurimman ryhmän muodosti
vapakalastus. Loppu osuus muodostui rysäpyynnistä ja verkkokalastuksesta
tiheäsilmäisillä verkoilla (27–39 mm).

¨

Kuva 21. Vapaa-ajan
kokonaissaaliista.

kalastajien

Joutsjärvellä

käyttämät

pyydykset
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Ravustus
Kalastustiedustelun perusteella Joutsjärvellä ravusti vuonna 2015 arviolta 27 taloutta.
Näiden yhteenlaskettu pyyntiponnistus oli n. 3700 mertavuorokautta ja kokonaissaalis n.
3600 rapua. Yksikkösaaliiksi tulee siten 0,93 rapua/merta/vrk. Järven rapukanta olisi
tämän perusteella luokiteltavissa harvaksi (yksikkösaalis välillä 0,4-1).

6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tainionvirralta otetuissa vesinäytteissä ei ollut havaittavissa näytepisteiden välisiä eroja tai
erot olivat hyvin pieniä. Selvimmät erot havaittiin ravinnepitoisuuksissa. Kevätnäytteiden
perusteella jokivesi oli ravinnepitoisuuksiltaan karua, mutta loppukesällä luokiteltavissa
lievästi reheväksi. Kesäaikaisia kokonaistypen pitoisuudet olivat matalia ja tyypillisiä
pintavesien taustapitoisuuksia. Tainionvirran kiintoainepitoisuudet olivat avovesikaudella
melko matalia (< 5 mg/l). Kevään sulamisvedet nostivat kuitenkin maaliskuun alussa
kiintoainepitoisuuksia (9,5 mg/l). Veden kemiallinen hapenkulutus (COD) oli melko
alhaisella tasolla (n. 6-7 mg O2/l) kaikilla näytepisteillä, eikä vuodenaikojen välillä ollut
eroja. Rautapitoisuudet olivat pienempiä kuin vuonna 2014, ilmentäen vähäisempää
eroosiokuormitusta.
Tainionvirran vuonna 2014 aloitettua jatkuvatoimista kiintoaineseurantaa jatkettiin vuonna
2015. Kiintoainepitoisuudet olivat korkeimmillaan maaliskuun alussa, kun anturi asennettiin
jokeen. Pitoisuudet laskivat pian tämän jälkeen, mutta nousivat uudelleen keväällä
virtaamien kasvaessa. Suurimmat kesäaikaiset pitoisuudet (n. 6 mg/l) mitattiin kesäheinäkuussa, mikä oli samaa tasoa kuin edellisvuodet suurimmat mitatut pitoisuudet.
Pienimmät
pitoisuudet
olivat
alle
1
mg/l.
Sameudesta
johdettujen
kokonaisfosforipitoisuuksien vaihteluväli oli seurantajakson aikana n. 7–15 µg/l, eli karusta
lievästi rehevään. Kokonaisfosforipitoisuudet olivat korkeimmillaan kesällä, ja pitoisuuksien
vaihteluväli samankaltainen kuin edellisvuonna.
Joutsjärven syvänteen veden happipitoisuus oli lopputalvesta korkea kaikilla syvyyksillä,
vaikka pitoisuuksien lievää laskua oli havaittavissa alusvedessä. Sen sijaan loppukesästä
etenkin alusveden happitilanne oli heikompi. Ravinnepitoisuuksiltaan Joutsjärvi oli
luokiteltavissa lievästi reheväksi. Päällysveden levämäärät ilmensivät loppukesästä niin
ikään lievästi rehevää vedenlaatua.
Tainionvirralle lunastettiin vuonna 2015 149 vuosilupaa, 23 viikkolupaa ja 845
vuorokausilupaa. Kalastajien yhteenlaskettu saalis oli n. 4900 kg ja pyyntiponnistus 6450
kalastuskertaa. Keskimääräinen yksikkösaalis oli n. 0,75 kg/krt. Eniten kalastettiin virvelillä
ja perholla, noin 2400 pyyntikertaa kummallakin. Lähes puolet vuoden kokonaissaaliista
saatiin perholla. Heittokalastuksen osuus vuosisaaliista oli 38 %, onkimisen/pilkkimisen 6
%, katiskakalastuksen 5 % ja vetouistelun 3 %. Vapaa-ajan kalastajien saalis koostui
pääosin hauesta, taimesta, kirjolohesta ja ahvenesta. Perholla saatiin heittokalastukseen
20
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nähden paremmin taimenta ja harjusta, ja virvelillä vastaavasti enemmän haukea.
Kalastajien arvion mukaan n. 30 % taimensaalista oli merkkaamattomia kaloja, eli
luonnonkudusta peräisin.
Tainionvirralla kalastavat kokivat turvetuotannon kuivatusvedet merkittävimmäksi
kalastushaitaksi. Tämän ohella kalastuspaikkojen roskaisuus, salakalastus ja valvonnan
puute, vesiliikenne ja runsaat kalastajamäärät koettiin keskeisiksi kalastushaitoiksi.
Tainionvirralta saatu rapusaalis oli arviolta n. 1300 kpl, ja yksikkösaalis n. 1 kpl/mertavrk.
Tainionvirran rapukannat oli siten luokiteltavissa harvoiksi/kohtalaisiksi.
Joutsjärven kalastustiedustelu tehtiin nyt ensimmäistä kertaa väestörekisteripohjaisena
satunnaisotantana, joten tuloksia ei voi suoraan verrata aiempiin tiedusteluihin. Aiemmissa
tiedusteluissa keskeisimmät pyyntimuodot ovat Joutsjärvellä olleet katiskat ja harvat verkot
(Salo 2007, Lähde 2011), ja näin oli myös vuonna 2015. Myös yleisimmät saalislajit (hauki,
ahven, lahna, kuha ja särki) olivat samoja kuin aiemmissa tiedusteluissa. Näin ollen
kalastuksessa ja kalakannoissa ei näytä tapahtuneen suuria muutoksia. Joutsjärvellä ei
tiedustelun vastausten perusteella näyttänyt olevan merkittäviä kalastusta haittaavia
tekijöitä. Merkittävimmiksi haitoiksi mainittiin runsas vesiliikenne, salakalastus, rantojen
rehevöityminen ja pohjien liettyminen. Edellisessä tiedustelussa kalastajat olivat
kiinnittäneet huomiota mm. rehevöitymiseen, turvetuotannon kuormitukseen sekä
heikkoihin rapu- ja siikakantoihin (Lähde 2011).
Kalastaneita talouksia arvioitiin olleen vuonna 2015 n. 278, joiden keskimääräinen
vuosisaalis oli n. 16 kg/talous. Yhteissaalis oli noin 4600 kg, ja kokonaispyyntiponnistus
13.500 pyyntikertaa. Yksikkösaaliiksi oli siten noin 0,33 kg/kalastuskerta/pyydysvrk.
Yksikkösaalis oli melko normaalilla tasolla, mutta ruokakuntakohtaista vuosisaalista
voidaan pitää melko pienenä. Asukkaiden ja mökkiläisten kalastusaktiivisuus oli siten
melko matala. Joutsjärven rapukannat oli saalisilmoitusten perusteella luokiteltavissa
harvoiksi.
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LIITE 1

LIITE 1. Tainionvirran kalanistutukset vuonna 2015.

LIITE 2

Tainionvirran vapaa-ajan kalastajien saamat saalislajit ja niiden yhteispainot pyyntimuodoittain
sekä vuotuinen pyyntiponnistus.

Joutsjärven vapaa-ajan kalastajien saamat saalislajit ja niiden yhteispainot pyyntimuodoittain
sekä vuotuinen pyyntiponnistus.

Happi-% Sameus

1,4

5,1

FTU

9,5

mg/l

Kiint GF/C

Sähk
mS/m

pH

Väri
mgPt/l

1,8

12,4

89

0,4

2,9

12,5

92

0,5

2,6

12,5

92

2,6

12,7

93

0,8

0,7

<1

<1

<1

<1

7,4

5,7

5,6

5,6

6,8

6,8

6,7

6,9

25

25

25

15

1,4
2,2
2,3

12,7
9,6
8,9

90
70
65

1,1
1,8
2,1

14,5

2,5

4,3

7,1
6,0
10,1

6,6
6,6
6,5

25
35
35

1

19,0

8,3

89

2,4

3,2

5,1

7,2

25

TAINYHT / 1 Jääsjärvi luusuan itäpuoli Kok.syv. 1,5 m; Näk.syv. >1,5 m;
Klo 12:15; Näytt.ottaja jk al; levä 1 /3; Ilm.lt. 16 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt SW;

1

TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen)
Klo 10:30; Näytt.ottaja jr; Ilm.lt. 14 C-ast;

1
5
8

TAINYHT / 5 Harvalanselkä 005 (Joutsjärvi) Kok.syv. 8,5 m; Näk.syv. 2,5 m; Lumi 0 cm; Jää 32 cm;
Klo 11:00; Näytt.ottaja al jk; Ilm.lt. 4 C-ast; Pilv. 0 /8;

1

TAINYHT / 4 Tainionvirta 049 (k-vilj.laitos alapuoli)
Klo 11:40; Näytt.ottaja al jk; Ilm.lt. 6 C-ast;

1

TAINYHT / 3 Vanhanmyllynkoski 034 (k-vilj.laitos yläpuoli)
Klo 12:25; Näytt.ottaja al jk; Ilm.lt. 7 C-ast;

1

TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen)
Klo 14:10; Näytt.ottaja al jk; Ilm.lt. 6 C-ast;

1

6,4

6,7
8,5
7,9

6,6

6,9

6,7

5,9

mgO2/l

COD Mn

TAINYHT / 1 Jääsjärvi luusuan itäpuoli Kok.syv. 2,1 m; Näk.syv. >2,1 m; Lumi 0 cm; Jää 20 cm;
Klo 13:00; Näytt.ottaja al jk; Ilm.lt. 5 C-ast;

Tapiontie 2 C, 45160 KOUVOLA
Puhelin (05) 5445 920

8.7.2015

17.6.2015

17.3.2015

17.3.2015

17.3.2015

17.3.2015

17.3.2015

1

%

TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen)
Klo 11:30; Näytt.ottaja jk; Ilm.lt. 5 C-ast;

Happi
mg/l

9.3.2015

lt
oC

Hav.paikka
Näytepaikka

Pvm.

Tainionvirran yhteistarkkailu (TAINYHT)
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Tutkimustuloksia

290

630
740
670

470

500

430

380

kok.N
µg/l
µg/l

N(NO3+NO2)

6

21

<5

N(NH4)
µg/l

16

11
12
13

7

7

6

5

Kok.P
µg/l

PO4-P
µg/l

0,07

0,10
0,16
0,19

0,07

0,07

0,07

0,03

Fe
mg/l

entero

11

0

0

1

0

0

pmy/100ml

Klorof.
µg/l

1/2

LIITE 3

Happi-% Sameus

8,1

86

2,8

18,6

7,8

83

18,7

8,1

87

3,0

2,9

4,9

4,7

5,2

5,2

5,1

Sähk
mS/m

7,0

7,0

7,0

pH

30

30

30

Väri
mgPt/l

19,6
18,9
15,8

7,5
7,7
3,6

82
83
36

2,3
3,0
3,1

1

18,0

1,7

TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen)
Klo 10:45; Näytt.ottaja JMä, JK; Ilm.lt. 18 C-ast;

1
5
8
0-2

Tapiontie 2 C, 45160 KOUVOLA
Puhelin (05) 5445 920

1

4,0

1,2

1,2

1,9

3,7

5,2
5,2
5,6

7,0
6,9
6,7

30
30
40

TAINYHT / 5 Harvalanselkä 005 (Joutsjärvi) Kok.syv. 9,2 m; Näk.syv. 1,7 m;
Klo 13:50; Näytt.ottaja jk al; levä 1 /3; Ilm.lt. 19 C-ast; Pilv. 7 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt S;

1

TAINYHT / 4 Tainionvirta 049 (k-vilj.laitos alapuoli)
Klo 13:00; Näytt.ottaja jk al; Ilm.lt. 17 C-ast;

1

4,7

mg/l

Kiint GF/C

TAINYHT / 3 Vanhanmyllynkoski 034 (k-vilj.laitos yläpuoli)
Klo 12:40; Näytt.ottaja jk al; Ilm.lt. 16 C-ast;

18,6

FTU

19.11.2015 TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen)
Klo 10:30; Näytt.ottaja JR; Ilm.lt. 3 C-ast;

1.9.2015

8.7.2015

8.7.2015

8.7.2015

1

%

TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen)
Klo 10:20; Näytt.ottaja jk al; Ilm.lt. 16 C-ast;

Happi
mg/l

8.7.2015

lt
oC

Hav.paikka
Näytepaikka

Pvm.

Tainionvirran yhteistarkkailu (TAINYHT)

KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY
Tutkimustuloksia

6,7
6,5
6,8

6,4

6,5

6,3

mgO2/l

COD Mn

360
340
480

380

350

280

kok.N
µg/l

10

µg/l

N(NO3+NO2)

24

18

N(NH4)
µg/l

20
18
19

18

16

14

Kok.P
µg/l

<2

PO4-P
µg/l

0,08
0,07
0,20

0,06

0,05

0,08

Fe
mg/l

entero

4

44

9

4

pmy/100ml

6,0

Klorof.
µg/l

2/2

