VEHKAOJANSUON KALATALOUDELLINEN
TARKKAILU VUONNA 2010
Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 133/2010
Jussi Mäntynen

TIIVISTELMÄ
Tässä raportissa käsitellään Vehkaojansuon turvetuotantoalueen alapuolisen jokiosuuden,
välillä
Vehkaoja-Nummenjoki,
sähkökoekalastustulokset
vuodelta
2010.
Sähkökoekalastuksissa saatiin saaliiksi ainoastaan kaksi hauenpoikasta. Voidaan pitää
todennäköisenä ettei kyseisellä jokiosuudella ole pysyvää kalakantaa.
Vehkaojansuon turvetuotantoalueen vaikutusta alapuolisen vesistön kalakantoihin vuonna
2010 ei voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisilla menetelmillä voitu osoittaa.
Kalataloudellisen tarkkailun menetelmiä tulisikin tarkastella uudelleen.

TARKKAILUN PERUSTE JA TAVOITTEET
Vehkaojansuon kalataloudellinen tarkkailu perustuu Itä-Suomen ympäristölupaviraston
15.4.2005 antamaan päätökseen nro 33/05/1, Dnro ISY-2003-Y-262, jossa Vapo Oy
velvoitettiin tarkkailemaan turvetuotannon vaikutuksia alapuolisen vesistön kalastoon ja
kalastukseen Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymän ohjelman
mukaisesti. Tarkkailuohjelma (Torpström 2006) sisältää sähkökoekalastukset vuosina
2007 ja 2010 sekä kalojen elohopeapitoisuuksien määrityksen kerran tarkkailujakson
aikana. Tarkkailuohjelma astui voimaan alkaen vuodesta 2007 ja sitä toteuttaa Kymijoen
vesi ja ympäristö ry. Vuonna 2010 toteutettiin ohjelman mukaisesti sähkökoekalastukset.
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1 TUTKIMUSALUE
1.1 YLEISKUVAUS
Vehkaojansuon turvetuotantoalue sijaitsee Anjalankosken kaupungin Mämmälän kylässä
noin 5 kilometriä Inkeroisten taajamasta kaakkoon. Alueen ympäristö on pääosin
metsätalousmaata. Suunniteltu tuotantopinta-ala on 62 hehtaaria, jonka kuntoonpano
aloitettiin talvella 2006/2007. Turvetuotannon on arvioitu kestävän kuntoonpanovaihe
mukaan lukien noin 25 vuotta. (Torpström 2006.)
Vehkaojansuon vesienkäsittelymenetelmänä on pintavalutuskenttä, jolle tuotantoalueen
vedet pumpataan sulan maan aikana. Muulloin vedet johdetaan laskeutusaltaiden kautta
Vehkaojaan johtavaan laskuojaan. Vehkaoja laskee noin 4,5 km:n päässä suosta
Läkäjärveen, joka on kapea, noin 400 metriä pitkä suolampi. Läkäjärvestä vedet virtaavat
Uronjokeen ja edelleen Nummenjokea pitkin Suomenlahden Salminlahteen.
Vehkaojansuon 62 hehtaarin osuus Nummenjoen noin 62 km²:n valuma-alueesta on 1 %.
(Torpström 2006.)
1.2 VEDENLAATU
Vehkaoja on virtaamaltaan vähäinen, kasvillisuudeltaan rehevä oja. Elokuussa 2004 sen
vesi oli tummaa, hapanta (pH 5,7), melko runsaasti orgaanista ainesta sisältävää ja
rautapitoista. Kokonaisfosforipitoisuus (32 µg/l), oli pienempi kuin vesistön alemmilla
näytepisteillä. Läkäjärven rannat muodostuvat suomättäiköstä eikä kiinteää rantaa
juurikaan ole. Elokuussa 2004 Läkäjärven vedenlaatu oli huonoa; vesi oli sameaa,
kiintoainepitoista, hapanta, tummaa, runsaasti orgaanista ainesta sisältävää, ravinteikasta
ja rautapitoista. Uronjoki on virtaamaltaan melko vähäinen ojamainen uoma. Vuosien
1999-2002 ja elokuun 2004 yhteensä neljän vesinäytteenottokerran perusteella Uronjoen
vedenlaatu on samankaltaista kuin Läkäjärven vedenlaatu, tosin fosfori- ja rautapitoisuus
ovat vieläkin korkeammat. Nummenjoki on yläjuoksultaan ojamainen, mutta alajuoksultaan
selkeämmin jokimainen. Vuosien 1999-2002 ja elokuun 2004 vesinäytteiden perusteella
Nummenjoen vesi on kiintoainepitoista, sameaa, tummaa, hapanta, ravinteikkuudeltaan
rehevää ja melko runsaasti orgaanista ainesta sisältävää. (Torpström 2006.)
1.3 KALATALOUS
Vehkaojansuon alapuolisen vesistön kalakannoista tai kalastuksesta välillä VehkaojaNummenjoki ei ole saatavilla selvityksiin perustuvaa tietoa. Nummenjoessa tavataan ja
kalastetaan tavanomaisia kalalajeja kuten ahventa ja haukea. Kaarniemenlahden eli
Salminlahden suulla sijaitsee myös koko Kymenlaakson mittakaavassa poikkeuksellisen
merkittäviä mateen kutu- ja kalastuspaikkoja ja se on myös yksi rannikon parhaista
kuhalahdista. (Itä-Suomen ympäristölupavirasto, 2005.)
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Myös TE-keskuksen lausunnon (2004) mukaan Salminlahti tunnetaan hoitokalalajeista
ainakin hauen ja kuhan lisääntymisalueena sekä poikasten syönnösalueena, samoin
mateen lisääntymis- ja kalastusalueena. Salminlahdelle on istutettu lähinnä hauen, kuhan
ja ankeriaan poikasia.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT
Sähkökoekalastukset
suoritettiin
Hans
Grassl
ELT
60II
GI-merkkisellä,
aggregaattityyppisellä
laitteella.
Vehkaojansuon
alapuolisella
vesistöalueella
sähkökoekalastettiin 18.8.2010 kolmella koealalla (liite 1); 1. Vehkaoja (kuva 1), 2.
Uronjoki (kuva 2) ja 3. Salonkoski (Joutsenjoki) (kuva 3). Kultakin alueelta valittiin 20-30
metrin pituinen koeala, joka kalastettiin kolmen poistopyynnin menetelmällä (Junge &
Libosvarsky 1965).

Kuva 1. Vehkaoja
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Kuva 2. Uronjoki

Kuva 3. Salonkoski
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3 TULOKSET
Sähkökoekalastuksissa saatiin saaliiksi ainoastaan kaksi hauenpoikasta Uronjoen (2.)
koealalta. Sähkökoekalastuspöytäkirjat, joissa on mm. koealakohtaiset uoman leveydet,
syvyydet, pohjan laadut ja virtausnopeudet, on esitetty liitteessä 2.

4 TULOSTEN TARKASTELU
Valkianjärvensuon alapuolisella jokialueella välillä Vehkaoja - Joutsenjoki esiintyi tämän
tutkimuksen perusteella ainoastaan haukea. Vertailualueelta (3. Salonkoski) ei saatu
lainkaan saalista - suoalueilta alkunsa saavat ojat ovat jo luontaisesti vedenlaadultaan
heikkoja ja yläpuolisten järvien puuttuminen ei myöskään ole omiaan houkuttelemaan
kaloja nousemaan jokeen. Vuoden 2007 sähkökoekalastuksissa ei saatu saalista lainkaan,
joten voidaan olettaa ettei alueella esiinny pysyvää kalakantaa.
Vehkaojansuon turvetuotantoalueen vaikutusta alapuolisen vesistön kalakantoihin vuosina
2007 - 2010 ei voimassa olevan tarkkailuohjelman mukaisilla menetelmillä voitu osoittaa.
Näiden tulosten valossa sähkökoekalastusten jatkamista lienee syytä harkita ja hakea
niiden korvaamiseksi vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten esimerkiksi mädinhaudontakokeita.
Kalataloustarkkailun korvaaminen vesistötarkkailumenetelmillä voisi myös tulla kyseeseen.
Kalaston puuttuessa kokonaan turvetuotannon vaikutuksista saataisiin paremmin tietoa
esimerkiksi pohjaeläintarkkailun avulla, joka jokialueilla käytännössä tarkoittaa
potkuhaavinäytteenottoa. Myös piilevätarkkailulla olisi monia etuja. Piilevien elinkierto on
lyhyt ja näin ollen ne reagoivat nopeasti vedenlaadun muutoksiin, kuten esim.
happamuuteen ja kiintoaine- sekä ravinnekuormitukseen. Menetelmä on myös suhteellisen
helppo, nopea ja kustannustehokas. (Eerola ym. 2006.) Kymenlaakson alueella
piilevämenetelmä on liitetty osaksi turvetuotantoalueiden tarkkailuohjelmia
mm.
Sorsajoella.
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LIITE 1

Liite 1. Kartta sähkökoekalastusalojen sijainnista

LIITE 2.1

Liite 2/1(2). Sähkökoekalastuspöytäkirja

SÄHKÖKOEKALASTUS
Päivämäärä

Kalastajat

18.8.2010

Kalastetun alueen pituus, m
Pohjan laatu

Varjoisuus, %

Leveys, m

20

1

Raekoko, mm

kallio, kivi, sora

Veden lämpötila ºC

Koeala 1. Vehkaoja

JMä, JR

Säätila

12,5

Keskim. syvyys, m

0,15

Virtausnopeus, m/s

0,07

Näkösyvyys, m

pilvinen

Muuta

70

Poistopyynti (1-3)
1

Kalalaji
Ei saalista

2

Ei saalista

3

Ei saalista

Pituus, mm

Paino, g

Kpl

SÄHKÖKOEKALASTUS
Päivämäärä

Kalastajat

18.8.2010

Kalastetun alueen pituus, m
Pohjan laatu
Veden lämpötila ºC
Varjoisuus, %

Leveys, m

25

hiekka, kivi
16,1
50

Poistopyynti (1-3)
1

Kalalaji
Hauki

2

Ei saalista

3

Ei saalista

Koeala 2. Uronjoki

JMä, JR

Raekoko, mm
Säätila

1
0-500

pilvinen

Keskim. syvyys, m

0,1

Virtausnopeus, m/s

0,15

Näkösyvyys, m

0,7

Muuta

Pituus, mm

Paino, g
12

Kpl
2

LIITE 2.2

Liite 2/2(2). Sähkökoekalastuspöytäkirja

SÄHKÖKOEKALASTUS
Päivämäärä

Kalastajat

18.8.2010

Kalastetun alueen pituus, m
Pohjan laatu
Veden lämpötila ºC
Varjoisuus, %

Leveys, m

25

kivi
14,8
70

Poistopyynti (1-3)
1

Kalalaji
Ei saalista

2

Ei saalista

3

Ei saalista

Koeala 3. Salonkoski, Joutsenjoki

JMä, JR

Raekoko, mm
Säätila

3
> 50

pilvinen

Keskim. syvyys, m

0,15

Virtausnopeus, m/s

0,05

Näkösyvyys, m

Muuta

Pituus, mm

Paino, g

Kpl

