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TIIVISTELMÄ
Tainionvirran vesistötarkkailussa havaittiin selvimmät alueelliset erot edellisvuosien tapaan
ravinne- ja rautapitoisuuksissa sekä heinäkuun kiintoainepitoisuuksissa. Maaliskuussa ravinne- ja
rautapitoisuudet olivat yleisesti korkeampia kuormitetuilla näytepisteillä kuin vertailupisteenä
toimineella Jääsjärven luusualla. Sen sijaan heinä- ja lokakuussa vedenlaadun parametrien sekä
näytepisteiden välillä oli enemmän vaihtelua. Jätevesikuormituksesta kertovan ammoniumtypen
pitoisuudet olivat koholla jätevedenpuhdistamon alapuolisella tarkkailupisteellä, mutta
suolistoperäisten bakteerien pitoisuudet olivat kaikilla näytepisteillä selvästi alle uimavedelle
asetetun raja-arvon. Joutsjärven alusveden happikyllästyneisyys oli heinäkuussa hyvin alhainen, ja
kokonaisfosforipitoisuudet olivat suhteellisen korkeita kaikissa vesikerroksissa. Heinäkuun
kokonaisfosfori- ja a-klorofylli- pitoisuuksien mukaan järvi voidaan luokitella reheväksi.
Sähkökoekalastusten perusteella Tainionvirran yläosan koskien runsaslukuisimmat lajit olivat
kivisimppu, kivennuoliainen ja ahven. Eri kalalajien yhteenlasketut tiheydet olivat korkeimmat
Hotilankoskella. Taimenia tavattiin vain kahdelta koealalta viidestä, mutta kesän vanhoja poikasia
ei tavattu lainkaan.
Piilevälajistoon ja lajien runsauksiin perustuva ekologisen tilan arvio osoitti Tainionvirran olevan
hyvässä tai tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Tyyppiominaisiin taksoneihin perustuva indeksi
ilmensi useimmiten tyydyttävää tilaa. Poikkeuksena Ekonkoski, jonka luokitus oli hyvä. PMAindeksi osoitti hyvää tilaa kaikille koskille.
Tainionvirran vapaa-ajan kalastajien yhteenlaskettu saalis oli n. 4400 kg ja pyyntiponnistus 5100
kalastuskertaa. Eniten kalastettiin virvelillä, perholla ja katiskalla, jotka muodostivat n. 90 %
kokonaispyyntiponnistuksesta. Vapaa-ajan kalastajien saalis koostui pääosin hauesta, taimesta,
kirjolohesta ja ahvenesta. Kalastajien arvion mukaan n. 24 % taimensaalista oli merkkaamattomia
kaloja, eli luonnonkudusta peräisin. Tainionvirralla kalastaneet kokivat vedenpinnan korkeuden
vaihtelun, turvetuotannon kuivatusvedet, pohjien liettymisen ja vedenlaadun muuttumisen
merkittävimmiksi kalastushaitoiksi. Tainionvirralta saatu rapusaalis oli arviolta n. 1100 kpl, ja
yksikkösaalis n. 0,3 kpl/mertavrk.
Joutsjärven kalastustiedustelun perusteella kalastaneita talouksia arvioitiin olleen vuonna 2019
vajaa 300 kpl, joiden keskimääräinen vuosisaalis oli n. 13 kg/talous. Yhteissaalis oli noin 4600 kg,
ja kokonaispyyntiponnistus vajaa 7000 pyyntikertaa. Yksikkösaalis oli siten noin 0,5
kg/kalastuskerta tai pyydysvrk. Keskeisimmät pyyntimuodot olivat katiskakalastus ja harvat verkot.
Yleisimmät saalislajit olivat hauki, ahven, lahna, kuha ja särki. Tulokset olivat hyvin yhteneväiset
edelliseen, vuoden 2015 tiedusteluun nähden. Joutsjärven kalastuksessa ja kalakannoissa ei näytä
siten tapahtuneen suuria muutoksia. Merkittävimmiksi haittatekijöiksi vastaajat nostivat pyydysten
likaantumisen, turvetuotannon kuivatusvedet sekä vedenpinnan korkeuden vaihtelun. Joutsjärven
rapusaalis oli arviolta vain n. 210 kpl, ja yksikkösaalis n. 3 kpl/mertavrk.
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1 JOHDANTO
Tainionvirran kalastoa ja vedenlaatua seurattiin aiemmin 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. Kirveskosken
kalanviljelylaitos liittyi Tainionvirran yhteistarkkailuohjelmaan vuonna 2017, ja sen ylä- ja
alapuolelle perustetuilla uusilla vesinäytepisteillä aloitettiin näytteenotto vuonna 2018.
Vuoden 2019 tarkkailu piti sisällään vedenlaadun tarkkailun, piilevätutkimukset,
sähkökoekalastukset ja kalastustiedustelut.
Yhteistarkkailuun osallistuvat seuraavat kuormittajat (Liite 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)
 Kirveskosken kalanviljelylaitos (Dnro. ISY-2007-Y95)

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. Tainionvirran pituus Jääsjärven ja
Joutsjärven välillä on 13,5 km. Jääsjärven luusuassa Tainionvirran 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 (Liite 1). Jätevedenpuhdistamon vesistökuormitus Tainionvirtaan oli vuonna
2019 keskimäärin 4,2 kg kiintoainetta, 16 kg typpeä ja 0,15 kg fosforia vuorokaudessa.
Vuoden 2019 keskimääräinen puhdistamon vesistökuormitus oli pienin verrattuna
aikaisempiin vuosiin. Puhdistamolta tai verkostosta ei raportoitu ohituksia. (Åkerberg
2020.)
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Hartolan kunnan suljetulta kaatopaikalta on viime vuosilta vain muutamia vesinäytteitä,
joiden perusteella suotovesien ravinnekuormitus on hyvin vähäistä. Vesimääristä ja
pitoisuuksista ei ole kuitenkaan riittävästi havaintoja luotettavan vuosikuormituksen
arvioimiseksi. Suotovedet johdetaan Tainionvirtaan Raiteenojaa pitkin.
Turvetuottajien ja kalankasvattajien vesistökuormituksesta vuondelta 2019 ei ollut tätä
raporttia kirjoitettaessa vielä tietoja saatavilla. Aiempien vuosien kuormitustietojen
perusteella Tainionvirran fosforikuormitus syntyy pistekuormituksen osalta pääasiassa
kalanviljelylaitoksilta.
Sen
sijaan
kiintoainekuormitus
on
ollut
suurinta
jätevedenpuhdistamolla
ja
Vapo
Oy:n
Jaakkolansuolla.
Tosin
kalanviljelyn
kiintoainekuormasta ei ole mittaustietoa. Typpikuorma tulee pääasiassa kunnan
jätevedenvedenpuhdistamolta.

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 lausunnossa (Raunio
2010).
Lohikalojen kannoista huolehditaan säännöllisin istutuksin. Tainionvirtaan on istutettu
myös täplärapua. Tainionvirtaan on istutettu viime vuosina 2-4 -vuotiaita kirjolohia, kesän
vanhoja (0+) harjuksen poikasia sekä 3-5 -vuotiaita taimenia. Tainionvirran kalastoon
kuuluvat luontaisina lajeina myös ahven, hauki, made, salakka, lahna, särki, kivisimppu,
pikkunahkiainen ja kivennuoliainen. Joutsjärveen on istutettu yksikesäistä kuhan poikasta
sekä kolmivuotiasta järvitaimenta.

4 AINEISTO JA MENETELMÄT
4.1 VEDENLAADUN TARKKAILU
Tainionvirran ja Joutsjärven vedenlaatua seurattiin yhteensä seitsemällä näytepisteellä
vuonna 2019 (Liite 1). Jääsjärven luusuan näytepiste (piste 1) toimi vertailupisteenä
Tainionvirran kuormitetuille näytepisteille (pisteet 2–6). Näytteitä otettiin joki- ja järvipisteillä
keväällä (21.3.2019), kesällä (31.7.2019) sekä loppusyksyllä (23.10.2019). Näytteenotosta
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vastasivat Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n sertifioidut näytteenottajat. Näytteiden
analysoinnin suoritti akkreditoitu Kymen Ympäristölaboratorio Oy.
4.2 SÄHKÖKOEKALASTUKSET
Tainionvirran viideltä koskelta valittiin koekalastukseen > 100 m2:n suuruinen koeala, joka
kalastettiin yhden poistopyynnin menetelmällä. Vuoden 2019 koekalastukset tehtiin
syyskuun puolivälissä (16.9.). Koekalastukset suoritettiin akkukäyttöisellä laitteella.
Koekalastuksissa sovellettiin eurooppalaista menetelmästandardia (SFS-EN 14.001:
2003). Poistopyyntien saalis mitattiin ja punnittiin lajikohtaisesti. Tulokset syötettiin
kalatietorekisteriin, ja aineistosta laskettiin kullekin koealalle lajikohtaiset tiheys- ja
biomassa-arviot pinta-alayksikköä kohden.
4.3 PIILEVÄTUTKIMUKSET
Tainionvirran vedenlaatua ja ekologista tilaa tutkittiin piileviin perustuvan menetelmän
avulla (menetelmästandardi SFS-EN 13946 ja 14407). Näytepisteet/kosket olivat samat
kuin sähkökoekalastuksissa (Liite 1). Piilevien näytteenotto suoritettiin myös samaan
aikaan koekalastusten kanssa. Kultakin koskelta kerättiin yksi kokoomanäyte (vähintään
viisi isoa kiveä). Piilevänäytteet kerättiin harjaamalla kivien näkyvissä olleet pinnat
hammasharjalla. Kivet harjattiin muovivadissa, johon oli otettu jokivettä. Kivien pinnoilta
irronnut aines sekoitettiin veteen ja siitä kaadettiin näytteet tuikepulloihin. Näytteet
puhdistettiin laboratoriossa muusta orgaanisesta aineksesta happokäsittelyn ja
sentrifugoinnin avulla. Esikäsitellyistä näytteistä tehtiin petaushartsin avulla
kestopreparaatteja. Piilevien määrityksessä käytettiin apuna Krammerin ja LangeBertalotin (1986–1991) ja Cantonatin ym. (2017) määritysoppaita. Kustakin näytteestä
määritettiin 400:n piilevävalvan eli solukuoren satunnaisotos. Vedenlaadun arvioinnissa
hyödynnettiin lajien ekologisia jakaumia (Van Dam ym. 1994). Näiden jakaumien eli ns.
spektrien avulla voidaan tutkia mm. saprobiaa, ravinteisuutta ja happipitoisuutta
ilmentävien lajien suhteellisia runsauksia eri näytepisteillä. Ekologiset jakaumat laskettiin
Omnidia-ohjelman avulla (Lecointe ym. 1993). Näytepisteille laskettiin myös ekologista
tilaa mittaavien indeksien (tyyppiominaiset taksonit ja PMA-indeksi) arvot. Laskenta
suoritettiin Suomen ympäristökeskuksen tekemän laskentapohjan avulla (Suomen
ympäristökeskuksen 2013).
4.4 TAINIONVIRRAN JA JOUTSJÄRVEN KALASTUSTIEDUSTELUT
Tainionvirran kalastustiedustelu suunnattiin pääasiassa aktiivisimmille, vuosi- ja
viikkoluvan lunastaneille kalastajille. Näiden lisäksi tiedusteluun otettiin otos päiväluvan
lunastaneista kalastajista. Tiedustelulomake lähetettiin yhteensä 247 kalastajalle. Näistä
suurin osa oli vuosi- tai viikkoluvan lunastaneita. Kalastajien yhteystiedot saatiin
lupakannoista, jotka kalastusalue luovutti lainaan. Tiedustelulomakkeen palautti 117
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kalastajaa. Näistä 99 oli saanut saalista vuonna 2019. Vastausprosentti oli 47 %, mitä
voidaan pitää kohtalaisena.
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 1972 taloutta. Tiedusteluun vastasi 124 taloutta, eli 62 %, mitä
voidaan kalastustiedusteluissa pitää melko hyvänä vastausprosenttina. Vastausprosentti
lähes sama kuin vuoden 2015 tiedustelussa.

5 TULOKSET
5.1 VEDENLAADUN TARKKAILU
Tainionvirta
Jääsjärven luusuan mittauspisteeltä vuonna 2019 mitatun virtaaman mukaan alkuvuoden
virtaamat jäivät huomattavan vähäisiksi (Kuva 1). Kevätvalunnan seurauksena
Tainionvirran virtaama kasvoi ja oli korkeimmillaan toukokuun lopussa. Kuivan ja lämpimän
kesän johdosta virtaamat laskivat syksyyn mentäessä, mutta syksyn ja loppuvuoden
tuomat sateet nostivat jälleen joen virtaamia loppuvuotta kohti. Lämmin kesä näkyi myös
pintaveden lämpötilassa ja vesi oli lämpimintä heinäkuun lopussa (24,3 °C).

4

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 481/2020

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

Lämpötila °C

Virtaama m3/s

30

0
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Virtaama

1.8.

1.9.

1.10. 1.11. 1.12.

Lämpötila

Kuva 1. Tainionvirran virtaama (m3/s) ja veden lämpötila Jääsjärven luusuan mittauspisteellä
(1405700) vuonna 2019.

Tainionvirran ja Jääsjärven luusuan näytepisteiltä otettiin vesinäytteet pintavedestä
maaliskuussa, heinäkuussa sekä lokakuussa. Maaliskuussa kaikilla näytepisteillä
kiintoaineen määrä oli alle määritysrajan (< 1 mg/l) (Kuva 2). Rautapitoisuus nousi
Jääsjärven luusuan näytepisteen pitoisuudesta (35 µg/l) Raiteenojan alapuoliselle
näytepisteelle mentäessä (120 µg/l). Raiteenojan näytepisteen jälkeen rautapitoisuudet
pysyivät korkeampina verrattuna Jääsjärven luusualta mitattuun rautapitoisuuteen.
Kokonaisfosforipitoisuudet olivat alle 10 µg/l kaikilla näytepisteillä, kun taas
kokonaistyppipitoisuudet olivat keskimäärin korkeimmillaan maaliskuussa. Korkein
kokonaistyppipitoisuus (640 µg/l) mitattiin Kirveskosken yläpuoliselta näytepisteeltä.
Heinäkuussa korkeimmat kiintoainepitoisuudet mitattiin Jääsjärven luusuan näytepisteeltä
(6,1 mg/l). Myös rautapitoisuus oli korkeimmillaan Jääsjärven luusuan näytepisteellä
heinäkuussa. Heinä- ja lokakuussa suurimmat kokonaisfosforipitoisuudet mitattiin
Jääsjärven luusuan sekä Kirveskosken näytepisteiltä.
Heinä- ja lokakuussa Raiteenojan alapuolisen näytepisteen kokonaistyppipitoisuudet olivat
matalammat verrattuna Jääsjärven luusuan pitoisuuksiin, mutta korkeimmat
kokonaistyppipitoisuudet mitattiin Kirveskosken alapuolisella näytepisteellä. Suurimmat
rautapitoisuudet (150 µg/l) mitattiin lokakuussa Kirveskosken näytepisteiltä, kun muilla
näytepisteillä rautapitoisuus vaihteli 83–100 µg/l välillä. Pintaveden happipitoisuus sekä
hapen kyllästysaste pysyi korkeana kaikilla näytepisteillä maalis-, heinä- ja lokakuussa
(Liite 2).
Jätevesikuormituksesta kertova ammoniumtyppipitoisuus oli maaliskuussa Jääsjärven
luusuan näytepisteellä alle määritysrajan (< 5 µg/l), mutta jätevedenpuhdistamon
alapuolisella näytepisteellä pitoisuus oli kohonnut (32 µg/l). Heinäkuussa Jääsjärven
luusuan näytepisteellä ammoniumtyppipitoisuus oli 6 µg/l ja jätevedenpuhdistamon
alapuolisella näytepisteellä 14 µg/l. Korkeimmat pitoisuudet mitattiin lokakuussa, jolloin
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Jääsjärven
luusuan
näytepisteen
ammoniumtyppipitoisuus
jätevedenpuhdistamon alapuolisen näytepisteen 55 µg/l (Liite 2).

oli

23

µg/l

ja

Suolistoperäisten enterokokkien määrä oli korkeimmillaan heinäkuun näytteenoton aikaan
(2–91 pmy/100ml), ja korkein pitoisuus havaittiin Vanhanmyllynkosken alapuolisella
näytepisteellä. Enterokokkien määrä jäi kuitenkin selvästi alle uimavedelle asetetun rajaarvon (400pmy/100 ml) ja vesi oli siten kaikilla tarkkailupisteillä uimakelpoista. (Liite 2.)

Kuva 2. Tainionvirran vedenlaadun tarkkailupisteiden kokonaistyppi-, kokonaisfosfori-, kiintoaine- ja
rautapitoisuudet maaliskuussa, heinäkuussa ja lokakuussa 2019.

Joutsjärvi
Joutsjärvellä on yksi havaintoasema järven syvänteessä (Liite 1). Vuonna 2019
vesinäytteet otettiin maaliskuussa, heinäkuussa sekä lokakuussa päällysvedestä,
välivedestä sekä alusvedestä.
Maaliskuussa Joutsjärven havaintoaseman happipitoisuus laski pohjaa kohti mentäessä
hapen kyllästysasteen ollessa kuitenkin vielä 48 % (Kuva 3). Heinäkuussa
havaintoaseman alusvesi oli sen sijaan lähes hapetonta. Lokakuussa syystäyskierto oli
sekoittanut vesimassat, ja veden hapen kyllästysaste oli kauttaaltaan 95 %. Joutsjärven
vesi oli tasalaatuista kokonaisfosforipitoisuuksien osalta maaliskuussa sekä lokakuussa.
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Sen sijaan heinäkuussa mitattiin korkeimmat kokonaisfosforipitoisuudet, jolloin pintaveden
pitoisuus oli 23 µg/l.
Havaintoaseman vesi oli sameinta heinäkuussa, jolloin pinta- ja väliveden sameusarvo
vaihteli 5,5–5,6 FTU alusveden ollessa kirkkaampaa (2,8 FTU). Myös näkösyvyys oli
Joutsjärven havaintoasemalla heinäkuun näytteenottohetkellä 1,1 metriä, kun
maaliskuussa ja lokakuussa näkösyvyys vaihteli 3,6–3,7 metriin. Veden humuspitoisuutta
kuvaava väriarvo oli maaliskuussa ja lokakuussa 20–25 mgPt/l. Heinäkuussa väriarvo oli
pinta- ja välivedessä 25 mgPt/l, sen sijaan alusveden väriarvo oli 45 mgPt/l. Kemiallinen
hapenkulutus (COD) oli keskimäärin korkeimmillaan heinäkuun näytteenoton aikaan,
jolloin alusveden kemiallinen hapenkulutus oli 6,4 mgO2/l. (Liite 2.)
Joutsjärven havaintoaseman heinäkuun päällysveden kokonaisfosforipitoisuuden (23 µg/l)
sekä a-klorofylli-pitoisuuden (11 µg/l) perusteella Joutsjärvi voidaan luokitella jo reheväksi
vesistöksi.

Kuva 3. Joutsjärven tarkkailupisteen kokonaisfosforipitoisuus
maaliskuussa, heinäkuussa ja lokakuussa 2019.

sekä
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5.2 SÄHKÖKOEKALASTUKSET
Tainionvirran viiden kosken koekalastuksissa tavattiin kaikkiaan kahdeksaa kalalajia (Kuva
4), kuten oli myös vuonna 2018. Yleisimmät lajit olivat kivisimppu, kivennuoliainen ja
ahven. Taimenia (ikä > 1+) tavattiin vain kahdelta koealalta (Vanhanmyllynkoski ja
Hotilankoski). Kesän vanhoja taimenen poikasia ei tavattu yhdeltäkään koealalta. Näiltäkin
osin tulokset olivat yhteneväisiä edellisvuoden kanssa. Yhteenlasketut yksilötiheydet ja
biomassat olivat suurimmat Hotilankosken koealalla (n. 110 kpl ja 550 g/aari). Muiden
koealojen yksilötiheydet vaihtelivat välillä n. 20–40 kpl/aari ja 100–200 g/aari (Kuva 5).

Kuva 4. Tainionvirran sähkökoekalastuksissa tavatut kalalajit ja niiden yksilötiheydet vuonna 2019.

Kuva 5. Tainionvirran koealojen yhteenlasketut yksilötiheydet ja kalabiomassat vuonna 2019.

Yhteistarkkailun viidestä koskialueen koekalastuksista kolmelta ylimmältä on kertynyt
pitempää aikasarjaa. Hotilankoskella kalastettiin vuosina 2011 ja 2012 kalastusalueen
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tilauksesta. Ekonkosken kalatiheydet ovat olleet suurimmat vuosina 2009 ja 2014 (Kuva
6). Vanhanmyllykoskella kalatiheydet olivat niin ikään suurimmat vuonna 2009, mutta
vuoden 2018 kalatiheydet olivat myös suhteellisen suuria (Kuva 6). Vuoteenkoskella
kalatiheyksien vaihtelu on ollut vähäisempää ja tiheydet ovat yleensä olleet pienempiä kuin
kahdella em. koskella. Osin ajallinen vaihtelu liittyy koekalastuspaikkaan, sillä vähävetisinä
vuosina, kuten 2019, Vuoteenkosken vakiokoealaa ei ole voitu kalastaa, vaan tällöin on
kalastettu koeala päävirran puolelta. Hotilankosken koealalla kalatiheyksien vaihtelu on
ollut melko suurta, ja tarkkailun korkeimmat tiheydet tavattiin vuoden 2019
koekalastuksissa. Keijulankosken kalatiheydet taas ovat olleet lähes samalla tasolla
vuosien 2016–2019 välisenä aikana. Yleisesti ottaen Tainionvirran koskien kalatiheyksissä
ei ole havaittavissa selvää trendiä (Kuva 6). Koskikunnostuksilla ei ainakaan vielä ole ollut
positiivista vaikutusta Tainionvirran yläosan koskialueiden taimentiheyksiin, sillä etenkin 0+
-poikasten tiheydet ovat olleet pieniä tai poikasia ei ole tavattu lainkaan. Useimmin
taimenen poikasia on tavattu Hotilankoskelta ja Vanhanmyllynkosken niskalta.

Kuva 6. Tainionvirran koskien kalaston yksilötiheydet 2008-2019.

5.3 PIILEVÄTUTKIMUKSET
Tainionvirran viiden koskialueen piilevänäytteiden taksonimäärät vaihtelivat välillä 35–48,
eli samantyyppiset kuin edellisessä tutkimuksessa (Liite 3). Suurimmat taksonimäärät
havaittiin jälleen ylimmältä Ekonkoskelta ja pienimmät lajimäärät Hotilankoskelta ja
Keijulankoskelta. Näytteissä tavattiin yleisenä ns. jokapaikan lajia Achnanthidium
minutissimum-lajiryhmä, jonka yleisyyteen vedenlaadun vaihteluilla ei ole selvää yhteyttä.
Muita yleisiä taksoneja olivat mm. Fragilaria-, Staurosira- ja Psammothidium- sukujen lajit.
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Veden ravinteisuutta kuvaavan lajien ekologisen jakauman perusteella valtaryhmän
Tainionvirran koskissa muodostivat meso-eutrofiaa (keskirehevä) sekä karua vedenlaatua
(oligotrofia – oligo-mesotrofia) ilmentävät lajit (Kuva 7). Ekonkosken ja
Vanhanmyllynkosken välillä oli havaittavissa lievää rehevyystason nousua, joka ilmeni
karua vedenlaatua kuvaavien lajien runsauden laskuna ja rehevämmän vedenlaadun
ilmentäjälajien runsastumisena. Hotilankosken ja Keijulankosken vedenlaadusta ei saatu
selvää kuvaa, sillä lajistossa oli vallitsevana A. minutissimum-lajiryhmä, jota tavataan hyvin
monenlaisista vesistöistä. Yleistä vedenlaatua mittaavan IPS-indeksin perusteella kaikki
kosket olivat luokiteltavissa erinomaiseen tilaan (IPS >17), mutta Hotilankosken ja
Keijulankosken indeksiarvoa nosti em. jokapaikan taksonin runsaus. Indeksiarvo oli
matalin Vanhanmyllynkosken näytteessä (IPS 17,3).

Kuva 7. Veden ravinteisuutta kuvaavat piilevälajien ekologiset jakaumat Tainionvirran koskille.

Piilevälajistoon ja lajien runsauksiin perustuva ekologisen tilan arvio osoitti Tainionvirran
olevan hyvässä tai tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Tilaindeksien välillä oli kuitenkin
eroja. Tyyppiominaisiin taksoneihin perustuva indeksi ilmensi useimmiten tyydyttävää tilaa.
Poikkeuksena Ekonkoski, jonka luokitus oli hyvä. PMA-indeksi osoitti hyvää tilaa kaikille
koskille.
5.4 TAINIONVIRRAN JA JOUTSJÄRVEN KALASTUSTIEDUSTELUT
Tainionvirta
Kalastusta haittaavat tekijät
Tainionvirralla kalastaneet kokivat vedenpinnan korkeuden vaihtelun, turvetuotannon
kuivatusvedet, pohjien liettymisen ja vedenlaadun muuttumisen merkittävimmäksi
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kalastushaitaksi (Kuva 8). Muu haitta –kohtaan kirjattiin erilaisia haittatekijöitä, kuten
kalastuspaikkojen roskaisuus, salakalastus ja valvonnan puute, taimenten vähyyden ja
runsaat kalastajamäärät. Nämä arvioitiin usein kohtalaisiksi tai huomattaviksi
haittatekijöiksi. Vähäisiksi kalastushaitoiksi arvioitiin mm. kalanviljelylaitosten kuormituksen
ja Hartolan kunnan puhdistamon jätevedet (Kuva 8).

Kuva 8. Tainionvirran kalastusta haittaavat tekijät kalastajan kannalta nähtynä (kaikkien vastausten
keskiarvo). 1 = ei haittaa, 2 = vähäinen haitta, 3 = kohtalainen haitta ja 4 = huomattava haitta.

Heittokalastus
Tainionvirralta saadun heittokalastussaaliin kokonaismäärä vuonna 2019 oli arviolta 1951
kg. Tulos oli lähellä vuoden 2015 saalisarviota (1867 kg). Keskimääräinen yksikkösaalis oli
noin 1 kg/kalastuskerta. Saalis koostui pääosin neljästä eri lajista: kirjolohesta, hauesta,
taimenesta ja ahvenesta (Kuva 9). Saalislajit olivat pääosin samoja kuin edellisessä
tiedustelussa, mutta lajien väliset osuudet olivat erilaisia. Virvelikalastuksen arvioitu
pyyntiponnistus koko vuonna oli n. 1850 kalastuskertaa.
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Kuva 9. Tainionvirralta heittokalastamalla saadut saalislajit ja niiden suhteelliset osuudet
pyydyskohtaisesta kokonaissaaliista.

Perhokalastus
Perhokalastajien kokonaissaalis oli vuonna 2019 noin 1890 kg. Vuoden 2015
kokonaissaalis oli 2370 kg, eli perhokalastajien saalis jäi vuonna 2019 hieman
pienemmäksi. Keskimääräinen yksikkösaalis oli korkeampi kuin virvelikalastajilla, noin 1,2
kg/krt, mikä oli sama kuin vuoden 2015 tiedustelussa. Kirjolohi, taimen, ja hauki olivat
yleisimmät saalislajit (Kuva 10). Perhokalastuksen arvioitu pyyntiponnistus oli noin 1560
kalastuskertaa.

Kuva 10. Tainionvirralta perhokalastamalla saadut saalislajit ja niiden suhteelliset osuudet
pyydyskohtaisesta kokonaissaaliista.
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Vetouistelu
Vetouistelijoiden kokonaissaalis jäi selvästi virveli- ja perhokalastajien saaliista.
Kokonaissaaliin arvio oli vuonna 2019 noin 103 kg (vuonna 2015 noin 146 kg).
Keskimääräinen yksikkösaalis oli samaa luokkaa kuin virvelikalastuksessa, n. 2 kg/krt.
Saaliiksi saatiin vain neljää lajia: haukea, kuhaa, kirjolohta ja ahventa (Kuva 11). Näistä
hauki oli heittokalastuksen tavoin yleisin saalislaji. Erona vuoteen 2015 oli taimenen
puuttuminen saalislajistosta, ja toisaalta kuhan selvä runsastuminen saaliissa.

Kuva 11. Tainionvirralta vetouistelemalla saadut saalislajit ja niiden suhteelliset osuudet
pyydyskohtaisesta kokonaissaaliista.

Onki/pilkki
Ongella kalastaneiden saalis oli melko pieni, yhteensä n. 138 kg (vuonna 2015 noin 271
kg). Yksikkösaalis oli myös pienempi kuin muilla vapapyydyksillä 0,8 kg/krt. Saalislajeja oli
kaikkiaan kuusi, mutta ahven ja särki muodostivat odotetusti valtaosan kokonaissaaliista
(Kuva 12).

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 481/2020

13

Kuva 12. Tainionvirralta ongella ja pilkillä saadut saalislajit ja niiden suhteelliset osuudet
pyydyskohtaisesta kokonaissaaliista.

Muut pyydykset ja yhteissaaliit
Vapapyydysten ohella Tainionvirralla käytettiin jonkin verran myös katiskoja.
Katiskakalastuksen kokonaissaalis oli 340 kg (vuonna 2015 n. 260 kg), ja yksikkösaalis n.
0,2 kg. Myös ravustusta oli jonkin verran. Vuoden 2019 kokonaissaalisarvio oli n. 1084 kpl
(vuonna 2015 1284 kpl), ja yksikkösaalis noin 0,3 kpl/mertavrk. Yksi kalastaja oli käyttänyt
yhden kerran syöttikoukkuja vuonna 2019, muttei saanut saalista.
Yhteenvetona Tainionvirran kalastuksesta ja saaliista voidaan vuoden kokonaissaaliin
todeta olleen noin 4400 kg. Tästä valtaosan muodostui neljän lajin saaliista: taimen, hauki,
kirjolohi ja ahven (Kuva 13). Näin oli myös vuonna 2015, vaikka saalislajien suhteelliset
osuudet ovatkin muuttuneet. Vapaa-ajan kalastajien pyyntiponnistus koko vuodelta oli
arviolta 5100 pyyntikertaa (vuonna 2015 yht. 6400 pyyntikertaa). Yli 90 %
kokonaispyyntiponnistuksesta muodostui virveli-, perho- ja katiskakalastuksesta. Näiden
kunkin osuus pyyntiponnistuksesta oli noin kolmannes (Kuva 14).
Istutettujen kirjolohien ja taimenten keskipainojen ja määrien perusteella Tainionvirtaan
istutettiin vuonna 2019 em. lajeja noin 325 kg (taimen) ja 4000 kg (kirjolohi). Kalastajien
kokonaissaaliit olivat vastaavasti n. 609 kg (taimen) ja 2370 kg (kirjolohi). Osa kaloista
pyydystetään ja päästetään takaisin, jolloin sama kala voi päätyä useampaan kertaan
pyydyksiin. Näin näyttäisi olleen erityisesti taimenten kohdalla. Lisäksi taimensaaliissa voi
olla myös aiempina vuosina istutettuja kaloja sekä luonnonkantaa. Sen sijaan kirjolohista
melko suuri osuus, arviolta noin 60 % istukkaista, vältti pyydykset tai sitten kalat siirtyivät
muille vesialueille. Kalastajien ilmoittamien arvioiden perusteella istutettuja, eli
eväleikattuja taimenia olisi ollut saaliista 74 % ja luonnonkaloja loput 26 %.
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Kuva 13. Vapaa-ajan kalastajien saalislajit ja niiden osuus kokonaissaaliista Tainionvirralla vuonna
2019.

Kuva 14. Vapaa-ajan kalastajien käyttämät pyydykset ja niiden osuus kokonaissaaliista
Tainionvirralla vuonna 2019.
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Joutsjärvi
Kalastustiedustelun palauttaneista (62 %) vastaajista n. 14 % oli kalastanut Joutsjärvellä
vuonna 2019. Tulokset olivat näiltä osin hyvin samantyyppiset kuin vuonna 2015.
Väestörekisterikeskukselta
saatujen
tietojen
mukaan
järven
ympäristön
postinumeroalueilla oli vuonna 2019 yhteensä 1972 taloutta, joten kalastaneita talouksia oli
arviolta 276 kpl (278 kpl vuonna 2015). Kalastaneet vastaajat ilmoittavat kalastukseen
osallistuneen keskimäärin 1,2 hlö, joten kalastaneita oli n. 331 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 15). Vähäisimmäksi haitaksi katsottiin
kalojen makuvirheet, kuten oli myös vuoden 2015 tiedustelussa. Merkittävimmiksi
haittatekijöiksi vastaajat nostivat pyydysten likaantumisen, turvetuotannon kuivatusvedet
sekä vedenpinnan korkeuden vaihtelun.

Kuva 15. Joutsjärven kalastusta haittaavat tekijät kalastajan kannalta nähtynä (kaikkien vastausten
keskiarvo). 1 = ei haittaa, 2 = vähäinen haitta, 3 = kohtalainen haitta ja 4 = huomattava haitta.
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Saaliit
Joutsjärvellä kalastaneiden vapaa-ajan kalastajien kokonaissaalis vuonna 2019 oli noin
3570 kg. Vuoden 2015 tiedustelussa kokonaissaalis oli 3600 kg, joten tulos oli
käytännössä edellisen tiedustelun kaltainen. Taloutta kohden laskettuna saalis oli
keskimäärin n. 13 kg/a. Yleisimmät saalislajit olivat hauki (n. 1300 kg), ahven (n. 970 kg),
lahna (n. 450 kg), särki (n. 240 kg) ja kuha (n. 210 kg) (Kuva 16). Lohikalojen osuus
kokonaissaaliista oli vain n. 3,6 %. Siikaa saatiin n. 7 kg, mutta kirjolohta n. 120 kg koko
vuonna. Tainionvirran kasvaneet kirjolohi-istutukset näkyivät siten Joutsjärven suurempina
kirjolohisaaliina vuonna 2019.

Kuva 16. Vapaa-ajan kalastajien Joutsjärveltä saamat saalislajit ja niiden osuus kokonaissaaliista.

Pyydykset ja yksikkösaaliit
Joutsjärvellä kalastaneiden kokonaispyyntiponnistus oli yhteensä n. 6850 pyydysvrk tai
pyyntikertaa, mikä oli noin puolet vähemmän kuin vuonna 2015. Keskimääräiseksi
yksikkösaaliiksi tuli n. 0,5 kg/pyyntikrt. Eniten käytetyt pyydykset olivat harvat > 40 mm
solmuvälin verkot sekä katiskat, jotka muodostivat yhteensä n. 82 %
kokonaispyyntiponnistuksesta (Kuva 17). Näin oli myös vuoden 2015 tiedustelun
perusteella. Loppu osuus pyynnistä muodostui vapakalastuksesta.
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Kuva 17. Vapaa-ajan
kokonaissaaliista.

kalastajien

Joutsjärvellä

käyttämät

pyydykset

ja

niiden

osuus

Ravustus
Kalastustiedustelun perusteella Joutsjärvellä ravusti vuonna 2019 arviolta vain 7 taloutta.
Näiden yhteenlaskettu pyyntiponnistus oli n. 71 mertavuorokautta ja kokonaissaalis n. 214
rapua. Yksikkösaaliiksi tulee siten 3 rapua/merta/vrk. Yksikkösaalis oli siten parempi kuin
Tainionvirralla. Pyyntionnistus ja saalismäärät jäivät selvästi edellisestä, vuoden 2015
tiedustelun arviosta.

6 JOHTOPÄÄTÖKSET
Tainionvirran kaikilla näytepisteillä veden happipitoisuus sekä hapen kyllästysaste oli
korkea. Maaliskuussa vedenlaadun parametrit olivat pääasiassa korkeampia Tainionvirran
kuormitetuilla näytepisteillä kuin Jääsjärven luusuan vertailupisteellä. Sen sijaan heinä- ja
lokakuussa Jääsjärven luusuan vertailupisteellä mitatut kokonaistyppi-, kokonaisfosfori- ja
rautapitoisuudet laskivat Raiteenojan näytepisteelle mentäessä ja pääosin kasvoivat
jälleen Vanhanmyllynkosken ja Kirveskosken näytepisteillä. Jätevesikuormituksesta
kertovan ammoniumtypen pitoisuudet olivat jätevedenpuhdistamon alapuolisella
tarkkailupisteellä koholla, mutta suolistoperäisten bakteerien pitoisuudet olivat kaikilla
näytepisteillä selvästi alle uimavedelle asetetun raja-arvon.
Joutsjärven näytepisteen alusvesi oli lähes hapetonta heinäkuussa ja myös
kokonaisfosforipitoisuus oli kaikissa vesikerroksissa korkea. Joutsjärven havaintoaseman
heinäkuun päällysveden kokonaisfosforipitoisuuden sekä a-klorofylli-pitoisuuden
perusteella Joutsjärvi voitiin luokitella reheväksi vesistöksi.
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Sähkökoekalastuksien perusteella Tainionvirran yläosan koskien yleisimmät lajit olivat
kivisimppu, kivennuoliainen ja ahven. Näin oli myös vuoden 2018 koekalastuksissa.
Vuosina 2008–2014 kivennuoliainen oli usein runsaslukuisin laji koealoilla. Vuodesta 2016
alkaen koekalastuksissa on käytetty akkukäyttöistä laitetta, ja laitteiden väliset erot
saattavat selittää kivisimpun paremman pyydystettävyyden ja aiempaa suuremmat
tiheysarviot. Vesistökuormituksella ei kuitenkaan näyttänyt olevan merkittäviä vaikutuksia
koskien kalastoon, sillä suurimmat yksilötiheydet havaittiin Hotilankoskelta, eli
turvetuotannon, Vanhanmyllynkosken viljelylaitoksen ja kunnan puhdistamon purkuvesien
alapuolelta. Lisäksi taimenia havaittiin vain Hotilan- ja Vanhanmyllykosken koealoilta.
Taimenen kesän vanhoja poikasia ei kuitenkaan tavattu vuonna 2019 yhdeltäkään
koealalta. Toisaalta kesä 2019 oli kuiva, jolla on voinut olla negatiivisia vaikutuksia
taimenen poikasten selviytymiseen. Vuonna 2012 Tainionvirtaan istutettuja harjuksen
poikasia tavattiin vielä syksyllä 2014 Vuoteenkoskelta, mutta tämän jälkeen harjusta ei ole
koekalastuksissa havaittu. Koskikunnostuksilla ei ole ollut positiivista vaikutusta lohikalojen
poikastiheyksiin.
Piileväanalyysit osoittivat Tainionvirran olevan hyvässä tai tyydyttävässä ekologisessa
tilassa. Tilaindeksien välillä oli kuitenkin eroja. Tyyppiominaisiin taksoneihin perustuva
indeksi ilmensi useimmiten tyydyttävää tilaa. Poikkeuksena Ekonkoski, jonka luokitus oli
hyvä. PMA-indeksi osoitti hyvää tilaa kaikille koskille. Tulokset olivat indeksien suhteen
samantyyppiset kuin vuonna 2015, jolloin PMA-indeksi ilmensi parempaa tilaa kuin
tyyppiominaiset taksonit. Sen sijaan tilaluokitus oli vuonna 2015 indeksien osalta yhtä
luokkaa parempi. Vuoden 2019 kuiva kesä on saattanut osaltaan vaikuttaa tulokseen, sillä
vesistökuormitus on laimentunut pienempään vesimäärään ja vaikutukset ovat tulleet
selvemmin esille.
Tainionvirralle lunastettiin vuonna 2015 vähän yli 1000 kalastuslupaa. Vuoden 2019
lupamäärät olivat suuremmat, etenkin päiväluvan lunastaneiden osalta, joita oli yksistään
1480 kpl. Kalastajien yhteenlaskettu saalis vuonna 2019 oli n. 4300 kg ja pyyntiponnistus
n. 5100 kalastuskertaa. Saaliit ja kokonaispyyntiponnistus jäivät vuoden 2015 vastaavista
arvioista. Yli 90 % kokonaispyyntiponnistuksesta muodostui virveli-, perho- ja
katiskakalastuksesta. Näiden kunkin osuus pyyntiponnistuksesta oli noin kolmannes.
Eroina vuoteen 2015 oli perhokalastukseen väheneminen ja toisaalta katiskakalastuksen
lisääntyminen. Vuosisaaliista valtaosa muodostui neljän lajin saaliista: taimen, hauki,
kirjolohi ja ahven. Näin oli myös vuonna 2015, vaikka saalislajien suhteelliset osuudet
olivatkin muuttuneet. Katiskakalastus oli yleistynyt, mutta muuten kalastuksessa ei ollut
suuria eroja vuoteen 2015 nähden. Taimenen osuus saaliista oli laskenut vuoteen 2015
verrattuna ja toisaalta kirjolohi oli yleistynyt. Kalastajien arvion mukaan n. 24 %
taimensaalista oli merkkaamattomia kaloja, eli luonnonkudusta peräisin. Istutetuista
kirjolohista noin 40 % saatiin saaliiksi istutusvuoden aikana. Pyyntikokoisia taimenia
istutettiin vuonna 2019 selvästi aiempaa vähemmän, mutta vapakalastajien saaliiseen niitä
päätyi suhteessa enemmän kuin kirjolohia.
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Tainionvirralla kalastaneet kokivat vedenpinnan korkeuden vaihtelun, turvetuotannon
kuivatusvedet, pohjien liettymisen ja vedenlaadun muuttumisen merkittävimmiksi
kalastushaitoiksi. Muu haitta –kohtaan kirjattiin erilaisia haittatekijöitä, kuten
kalastuspaikkojen roskaisuus, salakalastus ja valvonnan puute, taimenten vähyyden ja
runsaat kalastajamäärät. Vähäisiksi kalastushaitoiksi arvioitiin mm. kalanviljelylaitosten
kuormituksen ja Hartolan kunnan puhdistamon jätevedet. Tainionvirralta saatu rapusaalis
oli arviolta n. 1100 kpl, mikä oli sekin lähellä vuoden 2015 arviota.
Joutsjärven kalastustiedustelu tehtiin nyt toista kertaa väestörekisteripohjaisena
satunnaisotantana, joten tuloksia voi lähinnä verrata vain vuoden 2015 vastaavaan
tiedusteluun. Tätä aiemmissa tiedusteluissa keskeisimmät pyyntimuodot ovat Joutsjärvellä
olleet katiskat ja harvat verkot (Salo 2007, Lähde 2011), ja näin oli myös vuonna 2015 ja
2019. Myös yleisimmät saalislajit (hauki, ahven, lahna, kuha ja särki) olivat samoja kuin
aiemmissa tiedusteluissa. Vuoden kokonaissaalis, vajaa 3600 kg, oli sama kuin vuoden
2015 tiedustelussa (Raunio 2016). Näin ollen kalastuksessa ja kalakannoissa ei näytä
tapahtuneen suuria muutoksia. Tainionvirran kasvaneet kirjolohi-istutukset näkyivät tosin
Joutsjärven kasvaneina kirjolohisaaliina. Joutsjärvellä ei tiedustelun vastausten perusteella
näyttänyt olevan merkittäviä kalastusta haittaavia tekijöitä. Merkittävimmiksi haittatekijöiksi
vastaajat nostivat pyydysten likaantumisen, turvetuotannon kuivatusvedet sekä
vedenpinnan korkeuden vaihtelun. Aiemmassa tiedustelussa kalastajat ovat kiinnittäneet
huomiota rehevöitymiseen, turvetuotannon kuormitukseen sekä heikkoihin rapu- ja
siikakantoihin (Lähde 2011).
Kalastaneita talouksia arvioitiin olleen vuonna 2019 vajaa 300 kpl, ja keskimääräinen
vuosisaalis oli n. 13 kg/talous. Yhteissaalis oli noin 4600 kg, ja kokonaispyyntiponnistus n.
7000 pyyntikertaa. Yksikkösaaliiksi oli siten noin 0,5 kg/kalastuskerta/pyydysvrk.
Yksikkösaalis oli melko normaalilla tasolla, mutta ruokakuntakohtaista vuosisaalista
voidaan pitää melko pienenä. Asukkaiden ja mökkiläisten kalastusaktiivisuus oli siten
melko matala.
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LIITE 1

Happi-% Sameus

2,7

13,4

99

0,5

FTU

Kiint GF/C

2,4

12,9

94

0,6

2,2

12,9

94

2,0

13,0

94

2,0

12,6

91

2,0

12,7

92

1,0

0,9

0,6

0,6

<1

<1

<1

<1

<1

<1

mg/l

Sähk
mS/m

pH

Väri
mgPt/l

6,8

6,8

6,7

6,5

6,4

6,1

6,9

7,0

7,0

6,9

6,9

7,0

20

20

20

20

25

15

1,8
2,3
3,7

12,6
11,3
6,4

90
82
48

0,6
0,8
1,0

6,5
6,7
6,8

6,9
6,8
6,5

1

17,5

8,7

91

4,5

6,1

5,8

7,2

TAINYHT / 1 Jääsjärvi luusuan itäpuoli Kok.syv. 1,5 m; Näk.syv. >1,5 m;
Klo 11:10; Näytt.ottaja jk; levä 1 /3; Ilm.lt. 13 C-ast; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt N;

1
5
7,5

20

20
20
20

5,7

6,5
5,7
5,5

7,2

6,7

7,2

6,4

6,3

6,3

mgO2/l

COD Mn

TAINYHT / 5 Harvalanselkä 005 (Joutsjärvi) Kok.syv. 9,1 m; Näk.syv. 3,6 m; Lumi 1 cm; Jää 47 cm;
Klo 10:15; Näytt.ottaja jk, jt; Ilm.lt. 1 C-ast; Pilv. 4 /8;

1

TAINYHT / 4c Kirveskoski k-vilj.laitos alapuoli 030
Klo 11:35; Näytt.ottaja jk, jt; Ilm.lt. 2 C-ast;

1

TAINYHT / 4b Kirveskoski k-vilj.laitos yläpuoli 029
Klo 11:25; Näytt.ottaja jk, jt; Ilm.lt. 2 C-ast;

1

TAINYHT / 4 Tainionvirta 049 (k-vilj.laitos alapuoli)
Klo 12:00; Näytt.ottaja jk, jt; Ilm.lt. 2 C-ast;

1

TAINYHT / 3 Vanhanmyllynkoski 034 (k-vilj.laitos yläpuoli)
Klo 12:20; Näytt.ottaja jk, jt; Ilm.lt. 4 C-ast;

1

TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen)
Klo 12:50; Näytt.ottaja jk, jt; Ilm.lt. 4 C-ast;

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

31.7.2019

21.3.2019

21.3.2019

21.3.2019

21.3.2019

21.3.2019

21.3.2019

1

%

TAINYHT / 1 Jääsjärvi luusuan itäpuoli Kok.syv. 1,5 m; Näk.syv. >1,5 m; Lumi 1 cm; Jää 5 cm;
Klo 12:50; Näytt.ottaja jk, jt; Ilm.lt. 4 C-ast;

Happi
mg/l

21.3.2019

lt
oC

Hav.paikka
Näytepaikka

Pvm.

Tainionvirran yhteistarkkailu (TAINYHT)

KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY
Tutkimustuloksia

410

640
460
580

520

640

410

480

460

380

kok.N
µg/l
µg/l

N(NO3+NO2)

6

32

<5

N(NH4)
µg/l

15

7
7
7

8

7

6

4

6

4

Kok.P
µg/l

PO4-P
µg/l

100

89
120
150

120

110

95

100

120

35

Fe
µg/l

entero

2

0

2

3

2

0

2

0

pmy/100ml

Klorof.
µg/l

1/3

LIITE 2

Happi-% Sameus

8,3

89

3,3

19,0

8,2

88

18,9

8,1

87

20,0

7,7

84

20,0

7,8

86

2,1

2,0

2,2

2,5

2,2

2,4

3,1

3,0

6,1

6,0

6,1

6,0

6,0

Sähk
mS/m

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

pH

1
5
8
0-2

19,3
18,0
15,8

8,0
5,6
0,56

87
59
6

5,5
5,6
2,8

7,7

6,1
6,0
7,2

7,1
6,8
6,7

25
25
45

20

20

20

20

20

Väri
mgPt/l

TAINYHT / 5 Harvalanselkä 005 (Joutsjärvi) Kok.syv. 9,1 m; Näk.syv. 1,1 m;
Klo 13:35; Näytt.ottaja jk; levä 2 /3; Ilm.lt. 16 C-ast; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt N;

1

TAINYHT / 4c Kirveskoski k-vilj.laitos alapuoli 030
Klo 12:45; Näytt.ottaja jk; Ilm.lt. 13 C-ast;

1

TAINYHT / 4b Kirveskoski k-vilj.laitos yläpuoli 029
Klo 12:35; Näytt.ottaja jk; Ilm.lt. 13 C-ast;

1

TAINYHT / 4 Tainionvirta 049 (k-vilj.laitos alapuoli)
Klo 12:15; Näytt.ottaja jk; Ilm.lt. 13 C-ast;

1

4,8

mg/l

Kiint GF/C

TAINYHT / 3 Vanhanmyllynkoski 034 (k-vilj.laitos yläpuoli)
Klo 11:45; Näytt.ottaja jk; Ilm.lt. 13 C-ast;

18,7

FTU

5,2

12

94

1,5

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

1

5,0

12

94

2,0

23.10.2019 TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen)
Klo 11:10; Näytt.ottaja jk, jn; Ilm.lt. 6 C-ast;

1

1,1

1,4

6,2

6,5

7,0

7,0

25

30

23.10.2019 TAINYHT / 1 Jääsjärvi luusuan itäpuoli Kok.syv. 1,5 m; Näk.syv. >1,5 m;
Klo 11:30; Näytt.ottaja jk, jn; levä 0 /3; Ilm.lt. 6 C-ast; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt W;

31.7.2019

31.7.2019

31.7.2019

31.7.2019

31.7.2019

1

%

TAINYHT / 2 Tainionvirta 033 (Raiteenojan alapuolinen)
Klo 10:10; Näytt.ottaja jk; Ilm.lt. 13 C-ast;

Happi
mg/l

31.7.2019

lt
oC

Hav.paikka
Näytepaikka

Pvm.

Tainionvirran yhteistarkkailu (TAINYHT)

KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY
Tutkimustuloksia

5,8

7,0

6,3
6,2
6,4

5,9

5,8

5,8

5,7

5,7

mgO2/l

COD Mn

320

350

470
570
500

450

430

420

380

370

kok.N
µg/l

<5

µg/l

N(NO3+NO2)

23

7

14

N(NH4)
µg/l

8

16

23
22
19

15

11

11

10

12

Kok.P
µg/l

2

PO4-P
µg/l

98

100

150
180
270

89

94

75

89

85

Fe
µg/l

entero

0

1

10

22

10

91

10

6

pmy/100ml

11

Klorof.
µg/l

2/3

LIITE 2

Hav.paikka
Näytepaikka

lt
oC

Happi
mg/l
%

FTU

Happi-% Sameus

5,2

12

94

5,0

12

94

5,4

11

87

5,4

12

95

2,4

1,8

1,6

1,7

1,4

1,2

1,0

1,0

6,7

6,7

6,3

6,2

Sähk
mS/m

6,8

6,8

6,9

6,9

pH

25

25

25

25

Väri
mgPt/l

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

1
5
8
0-2

5,5
5,5
5,5

12
12
12

95
95
95

2,2
2,5
1,8

1,5

6,3
6,2
6,3

7,0
7,0
7,0

25
25
25

23.10.2019 TAINYHT / 5 Harvalanselkä 005 (Joutsjärvi) Kok.syv. 9,0 m; Näk.syv. 3,7 m;
Klo 13:30; Näytt.ottaja jk, jn; levä 1 /3; Ilm.lt. 7 C-ast; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt W;

1

23.10.2019 TAINYHT / 4c Kirveskoski k-vilj.laitos alapuoli 030
Klo 13:15; Näytt.ottaja jk, jn; Ilm.lt. 6 C-ast;

1

23.10.2019 TAINYHT / 4b Kirveskoski k-vilj.laitos yläpuoli 029
Klo 13:05; Näytt.ottaja jk, jn; Ilm.lt. 6 C-ast;

1

23.10.2019 TAINYHT / 4 Tainionvirta 049 (k-vilj.laitos alapuoli)
Klo 12:45; Näytt.ottaja jk, jn; Ilm.lt. 6 C-ast;

1

mg/l

Kiint GF/C

23.10.2019 TAINYHT / 3 Vanhanmyllynkoski 034 (k-vilj.laitos yläpuoli)
Klo 12:20; Näytt.ottaja jk, jn; Ilm.lt. 6 C-ast;

Pvm.

Tainionvirran yhteistarkkailu (TAINYHT)

KYMIJOEN VESI JA YMPÄRISTÖ RY
Tutkimustuloksia

5,5
5,4
5,3

6,1

6,1

5,1

5,1

mgO2/l

COD Mn

470
410
410

500

490

440

340

kok.N
µg/l

150

µg/l

N(NO3+NO2)

18

55

N(NH4)
µg/l

11
11
11

15

12

10

8

Kok.P
µg/l

<2

PO4-P
µg/l

82
69
75

150

150

83

87

Fe
µg/l

entero

4

3

12

2

4

pmy/100ml

4,9

Klorof.
µg/l

3/3

LIITE 2

LIITE 3

