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1. JOHDANTO 
 
Viimeisen jääkauden jälkeen Vuoksen vesistöalueelle muodostui kaksi erillistä järvi-
lohikantaa, toinen Saimaan alueelle ja toinen Pieliseen. Pielisessä eläneiden järvilohien 
pääasiallinen lisääntymisalue olivat Lieksanjoen alaosan kosket. Mäkisen (1972) 
mukaan Lieksanjoessa kuteneen järvilohipopulaation vuotuinen vaelluspoikastuotanto 
on luonnontilassa ollut noin 36 000 smolttia.  
 
Pielisen oma järvilohikanta hävisi Lieksanjoen voimalaitosrakentamisen myötä, kun 
Lieksankosken voimalaitos valmistui vuonna 1960 ja Pankakosken voimalaitos vuonna 
1964. Lieksankosken kohdalla on lähes koko joen virtaama ohjattu kallioon rakennetun 
tunnelin kautta Lieksankosken voimalaitokseen ja ns. vanhaan uomaan on laskettu 
velvoitejuoksutuksena 0,5 m3/s, joka on vain noin kahdessadasosa joen keski-
virtaamasta luonnontilaisena.  
 
Pankakosken kohdalla joen itäinen haara padottiin puuhiomon tarpeisiin jo vuonna 
1912, mutta läntinen haara eli Sahakoski jäi tuolloin vielä vapaaksi. Pankakoskelle 
rakennettiin vuonna 1914 hirsiset kalaportaat, jotka toimivat ilmeisen hyvin. Pielisjärven 
nimismiespiirin poliisikonstaapeli M. Huttunen tarkkaili portaiden kautta liikkuvien lohi-
kalojen määrää vuosina 1914 ja 1915: esimerkiksi vuoden 1914 elo-syyskuun aikana 
portaiden kautta nousi 104 järvilohta tai taimenta (Langi & Seppovaara 1974). 
 
Jo ennen lisääntymisalueiden lopullista tuhoutumista uittoa varten tehdyt koskialueiden 
perkaukset ja kivisuisteet sekä joenpohjille vajoavat uittopuut ovat haitanneet vaellus-
kalojen lisääntymistä. Uittoa on Lieksanjoella harjoitettu vuodesta 1873  
(Pikkarainen 1970).  
 
Koko Vuoksen alueen järvilohi oli hyvin lähellä sukupuuttoa, sillä Pielisjoen voimala-
rakentaminen tuhosi saimaanlohen lisääntymisalueet. Luontaisen elinkierron katkettua 
järvilohen perimä kuitenkin säilyi kalanviljelylaitoksissa. 
 
Vuoksen kantaa oleva järvilohi on nykyisessä uhanalaisuusluokituksessa määritelty 
luonnosta hävinneeksi lajiksi. Voimayhtiöille asetettujen istutusvelvoitteiden mukaisesti 
tuodaan Lieksanjokeen ja Pieliseen eri-ikäisiä järvilohen ja taimenen laitospoikasia. Jo 
yli kahden vuosikymmenen ajan on näistä takaisin Lieksanjokeen emokaloina nousseet 
pyydetty alimman voimalaitoksen alta, mäti ja maiti otettu talteen ja hedelmöitetty Enon-
kosken kalanviljelylaitoksella. Samoin on toimittu Pielisjoella Saimaalta nousevien 
emokalojen suhteen. 
 
Mutta laitosviljelyssä on nimensä mukaisesti suurena vaarana luonnonvalinnan 
puuttuessa kannan vähittäinen laitostuminen elinkelvottomaksi. Siksi 70-luvulta lähtien 
on tehty pienimuotoisia selvityksiä järvilohen luontaisen lisääntymisen mahdollisuuksista 
Pielisen–Lieksanjoen-alueella.  
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Kuvat 1 ja 2. Ilma- ja karttakuva Lieksanjoesta sivujokineen. Kuviin on tummennettu sinisellä 
kunnostettavat joet. Ilmakuvaan on merkitty punaisella Pielisen syönnösalueen ja mahdollisten 
lisääntymiskoskien väliset nousuesteet. Karttapiirrokseen on lisätty suunnitelmassa mainitut 
ympäristöhallinnon vedenlaadun seurannan näytteenottopaikat sekä virtaamaa ja vedenkorkeutta 
mittaavan aseman sijainti. 

 
 
Uittosääntö Lieksanjoella ja tämän sivujoissa kumottiin vuonna 1983. Samalla silloinen 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus velvoitettiin poistamaan pääosa uittolaitteista ja 
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kunnostamaan uittoperattuja koskialueita virtakutuisille kalalajeille paremmin 
soveltuviksi. Kunnostus toteutettiin vuosina 1995–1999 Tuomo Erosen (1992) laatiman 
suunnitelman mukaisesti. Poikasalueet muotoiltiin kutualueille levitettyä soraa lukuun-
ottamatta rannoilta löytyneistä perkuukivistä, jotka sittemmin ovat osoittautuneet liian 
suuriksi ollakseen hyvää järvilohen tai taimenen poikasten elinalueiden pohja-
materiaalia. Lisäksi kunnostetut alueet olivat pienialaisia, erityisesti Ruunaan virkistys-
alueella, joka on jokialueen keskeinen osuus.  
 
Naarajokea koskialueilla on tehty täydennyskunnostusta vuosina 2010–2013. Tällä 
kertaa on keskitytty nimenomaan järvilohen lisääntymis-. ja poikasalueiden pinta-alan 
merkittävään lisäämiseen. Työ on edelleen kesken. 
 
 

 
 

 
Kuvat 3 ja 4.  
Uittolaitteiden poistoa  
Naarajoesta (yllä) ja Tuulijoesta  
(alla) vuosina 1995–1997.  
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Juha Sipilän hallituksen toimintasuunnitelman Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin 
keinoin -kärkihankkeen yhdeksi toimenpidekokonaisuudeksi on nostettu vaeltavien ja 
uhanalaisten kalakantojen elvyttäminen. Tämä tarkoittaa, että vaelluskalakantojen 
luontainen lisääntymiskierto pyritään palauttamaan kalatiestrategian (2012) kärki-
kohteista valituilla seitsemällä toimenpidealueella, joista Lieksanjoki on yksi.  
 
Lieksan kaupunki järjesti Pielisen vaelluskalakantojen elvyttämistä käsittelevän 
kokouksen tammikuussa 2016, jonka tuloksena Lieksan kaupunki käynnisti Pohjois-
Karjalan maakuntaliiton rahoituksella Lieksanjoen vaelluskalakantojen elvyttämiseen 
tähtäävän toimenpidekokonaisuuden valmistelun.  
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Valmistelussa olivat mukana Pielisen ja Ruunaan kalastusalueet, Metsähallitus, 
Kemijoki Oy, Luonnonvarakeskus, Lieksan kaupunki, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja 
Maa- ja metsätalousministeriö. Huhtikuussa 2016 järjestetyssä kokouksessa ohjelman 
sisältö, aikataulu ja tavoitteet todettiin tarkoituksenmukaisiksi. 
 
Yllämainitun toimenpideohjelman mukaisesti Lieksanjoelle Ruunaan alueelle sekä 
Tuulijoelle, Särkkäjoelle, Hanhijoelle ja Ulkkajoelle laaditun kunnostussuunnitelman 
toteuttaminen on tärkeä osa järvilohen ja -taimenen luontaisen elinkierron palauttamista. 
 
 
 
 
 

2. VALUMA-ALUEET JA JOKIEN HYDROLOGIAA 
 

2.1 Valuma-alueet 
 
Kunnostettavat jokialueet sijaitsevat joko Ruunaanjoen (4.49) tai Lieksanjoen (4.42) 
alueilla. Nämä toisen jakotason alueet kuuluvat Pielisen reitin valuma-alueeseen (4.4), 
joka puolestaan on osa Vuoksen päävesistöaluetta (Ekholm 1993). 
 
Sekä Ruunaanjoen että Lieksanjoen alueille ovat luonteenomaisia vesistöjä ympäröivät 
matalat vaarat, mäet tai harjut, erityisesti Naarajoen varrella sijaitsee runsaasti hiekka-
harjuja. Suot ovat alueella pinta-aloiltaan pieniä eikä turvetuotantoa ole. Ruunaanjoen 
alueella on hyvin vähän maanviljelyä tai edes ranta-asutusta, huviloita löytyy lähinnä 
Lieksanjoen alueelta Rekusenjärven ja Pankajärven välisen jokiosuuden tuntumasta. 
 
Taulukko 1. Sekä Lieksanjoen (4.42) että Ruunaanjoen (4.49) valuma-alueen koostumus  
(Muikku ja Korhonen 2000). 
 

alueen tyyppi Lieksanjoen alue  
ha 

Ruunaanjoen alue  
ha 

Avosuo 1239,6 1709,1 

Kuusivaltaiset kangasmaat 4684,1 1513,6 

Kuusivaltaiset turvemaat 1099,4 511,6 

Lehtipuuvaltaiset kangasmaat 510,8 118,5 

Lehtipuuvaltaiset turvemaat 103,3 85,8 

Mäntyvaltaiset kangasmaat 26699,6 15336,9 

Mäntyvaltaiset turvemaat 14075,4 8314,9 

Pelto 2174,5 170,8 

Rakennettu alue 355,9 0,0 

Sekametsä kangasmaalla 12410,5 3636,9 

Sekapuustot turvemaalla 4907,1 2568,5 

Vesi 7362,3 4495,3 

Vähäpuustoinen alue kangasmaalla 6840,5 2705,2 

Vähäpuustoinen alue turvemaalla 643,4 512,6 

Yhteensä   83106,1 41679,7 
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Kallioperä suunnittelualueella kuuluu Itä-Suomen gneissialueeseen. Maaperä täällä on 
pääasiassa moreenia, jonka muodostama kerros on tavallisimmin melko ohut (P-K:n 
vesi- ja ympäristöpiiri 1993).  
 
 

 
 
Kuva 5. Karttakuva kunnostettavan jokireitin valuma-alueista. Näitä ovat 4.494, 4.492, 4.4.28, 4.4.27 ja 
4.423 (Ekholm 1993). 

 
 

2.1.1 Särkkäjoen valuma-alue (4.494) 

 
Särkkäjoki on samannimisen valuma-alueella (4.494) purku-uoma Ruunaanjärveen. 
Kyseessä on kolmannen jakotason valuma-alue, jonka järvisyysprosentti on 1,80 ja 
pinta-ala 34,35 km2. Valuma-alue on edellisen tavoin osa Ruunaanjoen aluetta (4.49). 
(Ekholm 1993).  
 
 
 

2.1.2 Ruunaanjärven alue (4.492) 

 
Kunnostettavista jokivesistä Tuulijoki sijaitsee Ruunaanjärven alueella (4.492). 
Kyseessä on kolmannen jakotason valuma-alue, jonka purku-uoma on Saarivirta. 
Valuma-alueen järvisyysprosentti on 13,84 ja pinta-ala 6195,45 km2, tästä sijaitsee 
Suomen puolella vain 236,10 km2 (Ekholm 1993). 
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Ruunaanjärven alueeseen laskevat Palojoen (4.493), Särkkäjoen (4.494) ja Suurjoen 
(4.495) valuma-alueiden vedet. Näiden laajuudet ovat vastaavassa järjestyksessä  
16,78 km2, 34,35 km2 ja 12,85 km2. Ruunaanjärven alueen vedet laskevat Neitijärven 
alueeseen (4.491). 
 
 

2.1.2.1 Tuulijoki 

 
Tuulijoki on toinen Suomen puoleisen Lieksanjoen latvavesistöistä. Suurin osa joen noin 
920 km2:n suuruisesta valuma-alueesta sijaitsee Venäjän puolella, siellä on mm. koko 
Ruunaanjoen alueen suurin järviallas Tuulijärvi. Myös joen suurimmat kosket sijaitsevat 
Venäjän puolella; rajan tällä puolen Tuulijoessa on kolme koski- tai virta-aluetta, 
nimittäin Aittokoski, Ylävirta ja Aittovirta.  
 
 
 

2.1.3 Neitijärven alue 4.491 

 
Ruunaan kosket Siikakosken alaosaa lukuun ottamatta sijaitsevat Neitijärven alueella 
(4.491). Kyseessä on kolmannen jakotason valuma-alue, jonka purku-uoma on 
Lieksanjoki. Valuma-alueen järvisyysprosentti on 9,07 ja pinta-ala 6378,27 km2  
(Ekholm 1993). 
 
Neitijärven alueeseen laskevat Neitijoki (4.496) sekä Murroonjoki (4.497). Näiden 
laajuudet ovat vastaavassa järjestyksessä 12,85 ja 28,20 km2. Alueen suurimmat 
järvialtaat (> 50 ha) ovat Neitijärvi (263 ha), Kattilajärvi (115 ha) ja Murroojärvi (77 ha). 
Neitijärven alueen vedet laskevat Lieksanjokea pitkin Pankajärven-Pudasjoen 
alueeseen (4.423). 
 
 
 

2.1.4 Ulkkajoen valuma-alue (4.428) 

 
Ulkkajoki on samannimisen valuma-alueella (4.428) purku-uoma Pankajärveen. 
Kyseessä on kolmannen jakotason valuma-alue, jonka järvisyysprosentti on 2,45 ja 
pinta-ala 101,71 km2 (Ekholm 1993). Valuma-alue on edellisen tavoin osa Lieksanjoen 
aluetta (4.42). 
 
Ulkkajoen latvajärvenä voidaan pitää Haarajärveä, vaikka joki saa suuren osan 
virtaamastaan Kontiovaarantien läheisiltä särkkäalueilta. Yläosiltaan puromainen joki 
yhtyy useisiin pieniin suvantolampiin, mutta viimeiset noin 20 km ennen Pankajärveä 
joki muistuttaa ulkoisesti Hanhijokea. Ulkkajoessa on kuitenkin tätä vähemmän 
varsinaisia koskipaikkoja. 
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2.1.5 Hanhijoen valuma-alue (4.427) 

 
Hanhijoki on samannimisen valuma-alueella (4.427) purku-uoma Pudasjärveen. 
Kyseessä on kolmannen jakotason valuma-alue, jonka järvisyysprosentti on 4,98 ja 
pinta-ala 80,73 km2. Valuma-alue on edellisen tavoin osa Lieksanjoen aluetta (4.42). 
(Ekholm 1993). 
 
Hanhijoki on Petronlammen yläpuolella kaksiuomainen: pohjoinen haara alkaa 
Pentujärvestä, josta se laskee Koiteroisen kautta Petronlampeen, ja eteläinen haara 
puolestaan alkaa Ritojärvestä ja laskee Riutttajärven kautta Petronlampeen. Lammen 
jälkeen Hanhijoki laskee noin 17 km matkan Pudasjärveen. Tällä osuudella on useita 
koski- ja virtapaikkoja. 
 
 
 

2.1.6 Pankajärven-Pudasjoen alue (4.423) 

 
Siikakosken alaosa sijaitsee Pankajärven–Pudasjoen alueella (4.423). Tämän purku-
uoma on Pankajärven eteläpäässä sijaitseva, nykyään padottu Pankakoski. Valuma-
alueen järvisyysprosentti on 11,41 ja pinta-ala 308,11 km2. Alue on Lieksanjoen alueen 
(4.42) osa-valuma-alue. Tämän toisen jakotason alueen järvisyys-prosentti on 7,01 ja 
kokonaispinta-ala on 829,24 km2 (Ekholm 1993). 
 
Pankajärven–Pudasjoen alueeseen laskevat Neitijärven (4.491) ja Hämeenjärven 
alueiden (4.431) sekä Kokkojoen (4.426) ja Kortepuron (4.425) valuma-alueiden vedet. 
Näiden laajuudet ovat vastaavassa järjestyksessä 64,26 ja 72,53 km2 sekä 73,80 ja 
9,72 km2. Pankajärven–Pudasjoen alueen vedet laskevat Lieksankosken alueeseen 
(4.422). 
 
 
 

2.2 Jokien hydrologiaa 
 
Vedenlaatua kuvaavien analyysitulosten perusteella suunnitelmassa mukana olevat 
kunnostuskohteet soveltunevat järvilohen tai taimen poikastuotantoon. Kuitenkin 
Ulkkajoella vedenlaatu ja Särkkäjoen virtaaman vähäisyys voi rajoittaa taimenen 
menestymistä. Vedenlaatutietoja ei Särkkäjoesta ollut saatavana. 
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Taulukko 2. Vedenlaatua kuvaavien analyysitulosten keskiarvot kunnostettavilla jokivesillä vuosilta 
2006–2016. Ympäristöhallinnon vedenlaadun seurantajärjestelmässä ei ollut analyysituloksia 
Särkkäjoesta (Suomen ympäristökeskus/Hertta 2016). Mittauspisteet on merkitty kuvan 2 karttaan. 
 

VEDENLAADUN KESKIARVOTAULUKKO
Tuulijoki Lieksanjoki 

(yläosa)

Hanhijoki Ulkkajoki

Liukoinen happi (mg/l) 11,2 10,8 10,4 9,6

Hapen kyllästysaste (kyll.%) 92 86 84 82

pH 6,34 6,39 6,17 5,64

Sähkönjohtokyky (mS/m) 1,5 1,8 2,3 2,2

Sameus (FNU) 0,65 0,82 1,50 2,55

Väriluku (mg Pt/l) 69 93 171 175

Alkaliniteetti (mmol/l) 0,052 0,068 0,090 0,059

Kiintoaine, hieno (mg/l) 0,560 2,210

Kiintoaine, karkea (mg/l) 0,94 0,51 1,06

Kemiallinen hapenkulutus (CODMn) (mg/l) 11 13 23 24

Kokonaisfosfori (µg/l) 5 8 19 15

Fosfaatti fosforina (µg/l) 1 1 5 3

Kokonaistyppi (µg/l) 260 283 461 415

Nitriitti-nitraatti typpenä (µg/l) 53 26 23 7

Ammonium typpenä (µg/l) 5 3 9

Natrium (mg/l) 1,1 1,1 1,4

Alumiini (µg/l) 72 93 220 230

Rauta (µg/l) 138 361 919 705  
 
 
 

2.2.1 Tuulijoki 

 

2.2.1.1 Virtaama 

 
Tuulijoesta ei löytynyt virtaama- tai vedenkorkeustietoja. Joen yläpuoliset valuma-alueet 
sijaitsevat lähes kokonaisuudessaan Venäjän puolella. Tuulijoki on noin sadan neliökilo-
metrin laajuisen Tuulijärven lasku-uoma. Joen laskennallinen keskivirtaama (MQ) lienee 
noin kahdeksan kuutiometriä sekunnissa (perustuu arvioon virtaamaan vaikuttavien 
valuma-alueiden koosta ja järvisyysprosentista).  
 
 

2.2.1.2 Vedenlaatu 

 
Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän ympäristötietojärjestelmän mukaan Tuulijoen 
tila on luokiteltu biologisten tekijöiden mukaan hyväksi ja fysikaalis-kemiallisten 
tekijöiden mukaan erinomaiseksi. Myös vesimuodostuman ekologinen tila on arvioitu 
hyväksi. Hydrologis-morfologinen muuttuneisuusluokka on erinomainen. 
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Kuva 6. Tuulijoen alta (mittauspiste Tuulijoki 11) vuosina 2006–2016 mitat veden pH-arvot  
(Suomen ympäristökeskus 2016). 

 
 

 
 
Kuva 7. Tuulijoen alta (mittauspiste Tuulijoki 11) vuosina 2006–2016 mitat veden sameusarvot (FNU) 
(Suomen ympäristökeskus 2016). 

 
 
Suomen ympäristökeskuksen rekisterissä on kaksitoista vuosina 2006–2016 tehtyä 
vedenlaatumittausta Tuulijoelta (liite 2). Kokonaisfosfori- ja -typpipitoisuuksien mukaan 
Tuulijoen vesi on vähäravinteista. Veden happamuus ei mittausten perusteella aiheuta 
häiriöitä mädinkehitykselle tai poikastuotannolle. Sen sijaan veden puskurikyky on 
alkaliniteettiarvojen mukaan huono. Kutusoraikoihin kerrostuvan hienon kiintoaineen 
määrä ei todennäköisesti nouse Tuulijoella niin suureksi, että tämä lisäisi suuresti mädin 
kuolleisuutta, vaikka kevättulvanaikainen mittaus ylittääkin 10 mg/l:ssa. Veden 
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humuspitoisuus on veden värin ja kemiallisen hapenkulutuksen perusteella 
keskimääräinen. 
 
 
 

2.2.2 Särkkäjoki 

 

2.2.2.1 Virtaama 

 
Virtaamatietoja Särkkäjoesta ei ole saatavissa, mutta valuma-alueen pinta-alan ja 
järvisyysprosentin perusteella laskennalliseksi keskivirtaamaksi (MQ) saadaan 0,35 

m
3
/s. Virtaaman vähäisyys voi haitata taimenen menestymistä Särkkäjoessa. 

 

2.2.2.2 Vedenlaatu 

 
Ympäristöhallinnon vedenlaadun seurantajärjestelmässä ei ollut analyysituloksia 
Särkkäjoesta. 
 
 
 

2.2.3 Lieksanjoki (Ruunaa) 

 

2.2.3.1 Virtaama 

 
Ruunaan koskialueen yläosassa Mihkeenvirrassa sijaitsevalta mittausasemalta saadut 
virtaama- ja vedenlaatutiedot on merkitty taulukkoon 3 ja 4.  
 
 
Taulukko 3. Virtaamatietoja Ruunaalta vuosilta 2006–2010.  
HQ – suurin virtaama, MHQ – vuosimaksimien keskiarvo, MQ – keskivirtaama, MNQ – vuosiminimien 
keskiarvo ja NQ – pienin virtaama (Korhonen ja Haavanlammi 2012). 
 

 virtaama (m
3
/s) 

HQ 194 

MHQ 151 

MQ 77,3 

MNQ 37,7 

NQ 23,0 
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Taulukko 4. Vedenkorkeustietoja Ruunaalta vuosilta 2006–2010. 
HQ – suurin vedenkorkeus, MHW – vuosimaksimien keskiarvo, MW – keskimääräinen vedenkorkeus, 
MNW – vuosiminimien keskiarvo ja NW – pienin vedenkorkeus (Korhonen ja Haavanlammi 2012). 
 

 vedenkorkeus (m) 

HW 139,60 

MHW 139,38 

MW 138,72 

MNW 138,32 

NW 138,12 

 
 

 
 
Kuva 8. Ruunaan koskialueelta vuonna 2015 mitatut vedenkorkeuden vaihtelut (punainen käyrä) sekä 
pitkän aikavälin keskiarvot (sininen käyrä).  
(Suomen ympäristökeskus 2016). 

 
 
Yllä esitetyn perusteella vuosittainen vedenkorkeus on Ruunaalla vaihdellut keskimäärin 
yhden metrin (taulukko 4). 
 
 



 

 
 

LIEKSANJOEN JA TÄMÄN SIVUJOKIEN TÄYDENNYSKUNNOSTUSSUUNNITELMA 
 

Juha Rouvinen 
 

17 

 
 
Kuva 9. Ruunaan koskialueelta vuonna 2015 mitatut virtaamavaihtelut (punainen käyrä) sekä pitkän 
aikavälin keskiarvot (sininen käyrä).  
(Suomen ympäristökeskus 2016). 

 
 
Vuosina 2006–2010 tehtyjen päivittäisten virtaamamittausten perusteella Lieksanjoen 
Ruunaan alueen virtaama on vaihdellut välillä 23–194 m3/s keskiarvon ollessa 77 m3/s. 
Vuosimaksimien keskiarvo on ollut 151 m3/s ja vuosiminimien 37,7 m3/s. Tulva-aikaan 
joessa näyttää siis virtaavan keskimääräiseen virtaamaan verrattuna noin kaksin-
kertainen vesimäärä, ja kuivaan aikaan virtaama on noin puolet keskimääräisestä. 
 
 

2.2.3.2 Vedenlaatu 

 
Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän ympäristötietojärjestelmän mukaan Lieksan-
joen yläosan tila on luokiteltu biologisten tekijöiden mukaan hyväksi ja fysikaalis-
kemiallisten tekijöiden mukaan erinomaiseksi. Myös vesimuodostuman ekologinen tila 
on arvioitu hyväksi. Hydrologis-morfologinen muuttuneisuusluokka on hyvä. 
 
Suomen ympäristökeskuksen rekisterissä on kahdeksan vuosina 2006–2016 tehtyä 
vedenlaatumittausta Lieksanjoen yläosista (liite 2). Kokonaisfosfori- ja -typpi-
pitoisuuksien perusteella Lieksanjoen vesi on vähäravinteista. Veden happamuus ei 
mittausten perusteella aiheuta häiriöitä mädinkehitykselle tai poikastuotannolle. Veden 
puskurikyky on alkaliniteettiarvojen mukaan välttävä. Kutusoraikoihin kerrostuvan 
hienon kiintoaineen määrä ei Lieksanjoella haittaa mädin kehitystä, sillä kevättulvan 
aikainen mittaustulos jää alle 1 mg/l:ssa. Veden humuspitoisuus vaihtelee veden värin 
ja kemiallisen hapenkulutuksen perusteella keskimääräisen ja runsaan välillä. 
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Kuva 10. Ruunaan koskien alapuolelta Lieksanjoesta (mittauspiste Lieksanjoki 2 Naarajärvi) vuosina 
2006–2007 mitat veden pH-arvot  
(Suomen ympäristökeskus 2016). 

 
 

 
 
Kuva 11. Ruunaan koskien alapuolelta Lieksanjoesta (mittauspiste Lieksanjoki 2 Naarajärvi) vuosina 
2006–2007 mitat veden sameusarvot (FNU) 
Suomen ympäristökeskus 2016). 
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Kuva 12. Ruunaan koskien alapuolelta Lieksanjoesta (mittauspiste Lieksanjoki 2 Naarajärvi) vuosina 
2006–2007 mitat veden kokonaistyppipitoisuudet (µg/l)) 
Suomen ympäristökeskus 2016). 

 
 
 

2.2.4 Hanhijoki 

 

2.2.4.1 Virtaama 

 
Virtaamatietoja Hanhijoesta ei ole saatavissa, mutta valuma-alueen pinta-alan ja 

järvisyysprosentin perusteella laskennalliseksi keskivirtaamaksi (MQ) saadaan 0,8 m
3
/s. 

 
 

2.2.4.2 Vedenlaatu 

 
Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän ympäristötietojärjestelmän mukaan Hanhijoen 
tila on luokiteltu sekä biologisten että fysikaalis-kemiallisten tekijöiden mukaan 
erinomaiseksi. Myös vesimuodostuman ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi: 
Hydrologis-morfologinen muuttuneisuusluokka on sekin erinomainen. 
 
Suomen ympäristökeskuksen rekisterissä on yhdeksäntoista vuosina 2006–2016 tehtyä 
vedenlaatumittausta Hanhijoelta (liite 2). Kokonaisfosfori- ja -typpipitoisuuksien 
perusteella Hanhijoen vesi on lievästi rehevöitynyttä. Veden happamuus ei mittausten 
perusteella aiheuta häiriöitä mädinkehitykselle tai poikastuotannolle, sillä alhaisimmat 
arvot (< pH 6) on mitattu loppukesällä, jolloin keväällä kuoriutuneet poikaset kestävät jo 
happamuutta vastakuoriutuneita tai mätiä paremmin. Veden puskurikyky on 
alkaliniteettiarvojen mukaan välttävä. Kutusoraikoihin kerrostuvan hienon kiintoaineen 
määrä ei todennäköisesti nouse Hanhijoella liian suureksi, sillä kevättulvan aikaiset 
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mittaustulokset jäävät alle 10 mg/l:ssa. Vesi Hanhijoessa on veden värin ja kemiallisen 
hapenkulutuksen perusteella erittäin humuspitoinen. 
 
 

 
 
Kuva 13. Hanhijoen alajuoksulta (mittauspiste Hanhijoki 87) vuosina 2006–2016 mitat veden pH-arvot  
(Suomen ympäristökeskus 2016). 

 
 

 
 
Kuva 14. Hanhijoen alajuoksulta (mittauspiste Hanhijoki 87) vuosina 2006–2016 mitat  
veden sameusarvot (FNU) 
Suomen ympäristökeskus 2016). 
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Kuva 15. Hanhijoen alajuoksulta (mittauspiste Hanhijoki 87) vuosina 2006–2016 mitat  
veden kokonaisfosforipitoisuudet (µg/l)) 
Suomen ympäristökeskus 2016). 
 
 
 

2.2.5 Ulkkajoki 

 

2.2.5.1 Virtaama 

 
Hanhijoen tapaan Ulkkajoestakaan ei ole saatavissa virtaamatietoja, mutta valuma-
alueen pinta-alan ja järvisyysprosentin perusteella keskivirtaamaksi (MQ) saadaan  

1,0 m
3
/ s. 

 
Ulkkajoen valuma-alue eroaa Hanhijoen vastaavasta lähinnä järvisyysprosentin osalta: 
tämä on Ulkkajoen alueella noin puolta pienempi kuin Hanhijoella. Siksi, vaikka 
laskennalliset keskivirtaamat ja keskialivirtaamat ovat lähes samat, tulvien aikana 
virtaama Ulkkajoen lienee selvästi suurempi kuin Hanhijoessa. 
 
 

2.2.5.2 Vedenlaatu 

 
Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä ympäristötietojärjestelmässä Ulkkajokea ei 
ole luokiteltu biologisten tekijöiden mukaan. Fysikaalis-kemiallisten tekijöiden mukaan 
joen tila on luokiteltu hyväksi. Myös vesimuodostuman ekologinen tila on arvioitu 
hyväksi. Hydrologis-morfologinen muuttuneisuusluokka on erinomainen. 
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Suomen ympäristökeskuksen rekisterissä on vain kaksi vuosina 2006–2016 tehtyä 
vedenlaatumittausta Ulkkajoelta (liite 2). Kokonaisfosfori- ja -typpipitoisuuksien 
perusteella Hanhijoen vesi on lievästi rehevöitynyttä. Veden happamuus voi mittausten 
perusteella aiheuttaa häiriöitä mädinkehitykselle tai poikastuotannolle, sillä alhaisin 
joesta mitattu arvo on 5,4: happamuustasolla pH 5,5 on havaittu häiriöitä taimenen 
lisääntymisessä ja poikastuotannossa (toinen mitattu arvo on 5,9). Veden happamuus ei 
kuitenkaan estäne taimenta lisääntymästä Ulkkajoessa. Veden puskurikyky on 
alkaliniteettiarvojen mukaan välttävä. Vesi Ulkkajoessa on veden värin ja kemiallisen 
hapenkulutuksen perusteella erittäin humuspitoinen. 
 
 
 
 
 

3. VESIALUEEN HALLINTO JA MUU KÄYTTÖ 
 

3.1 Vesialueen hallinto ja rannanomistus 
 
Tuulijoella uoman itäinen puoli kuuluu Metsähallitukselle ja läntinen osa Tornator Oy:lle. 
Lännenpuoleiseen osaan jokiuomasta on oikeus myös paikallisen järjestäytymättömän 
osakaskunnan jäsenillä (18 tilaa). 
 
Hanhijokea ja Ulkkajokea hallinnoi kokonaisuudessaan Lieksan kylän kalastuskunta ja 
Särkkäjokea alajuoksun suojelualuetta lukuun ottamatta Metsähallitus. 
 
 
Taulukko 5. Kunnostettavien koskialueiden rannanomistajat. Taulukkoon on merkitty koskikohtaisesti 
kukin tila, tämän kiinteistörekisterinumero sekä omistaja(t) yhteystietoineen. 
 

joki koskialue tila tilan rekisterinro omistaja(t) yhteystiedot

Hanhijoki Korkeakoski Yhteismetsä 422-874-4-1 Lauri Joronen (yhteyshenkilö) Rinnekatu 6, 59310 Särkisalmi

Hanhijoki Korkeakoski Pahakoski 422-415-77-185 Kalle Korhonen Tervahovintie 23, 90520 Oulu

Hanhijoki Korkeakoski Koskihannula 422-415-77-122 Lauri Hannelius Mechelininkatu 21 A 1, 00100 Helsinki

Hanhijoki Pahakoski Pahakoski 422-415-77-185 Kalle Korhonen Tervahovintie 23, 90520 Oulu

Hanhijoki Pahakoski Koskihannula 422-415-77-122 Lauri Hannelius Mechelininkatu 21 A 1, 00100 Helsinki

Hanhijoki Pitkäkoski Kaakila 422-415-34-76 Lieksan kaupunki Rantalantie 6, 81720 Lieksa

Hanhijoki Saunakoski Hanhijoki 422-415-77-138 Olli Lampio Lukkarinkuja 4 as 3, 21200 Raisio

Hanhijoki Saunakoski Hanhijoki 422-415-77-138 Eero Lampio ja Riitta Mäkelä Yliopistonkatu 27b A 8b, 20100 Turku

Hanhijoki Saunakoski Koskihannula 422-415-77-122 Lauri Hannelius Mechelininkatu 21 A 1, 00100 Helsinki

Hanhijoki Vääräkoski Metsä-Hovila 422-415-77-106 Irma Ryynänen Oikokatu 11 B 21, 00170 Helsinki

Hanhijoki Vääräkoski Hanhijoki 422-415-77-138 Marja Lampio Tuomonkuja 8 A 7, 21200 Raisio

Hanhijoki Vääräkoski Hanhijoki 422-415-77-138 Eero Lampio ja Riitta Mäkelä Yliopistonkatu 27b A 8b, 20100 Turku

Hanhijoki Vääräkoski Koskihannula 422-415-77-122 Lauri Hannelius Mechelininkatu 21 A 1, 00100 Helsinki

Lieksanjoki Ruunaa Ruunaan luonnonsuojelualue 422-891-2-2 Metsähallitus Metsähallitus/Laatumaa PL 1058, 70101 Kuopio

Särkkäjoki Lieksan valtionmaa 422-893-1-11 Metsähallitus Metsähallitus/Laatumaa PL 1058, 70101 Kuopio

Tuulijoki Aittokoski Tuulijoki 422-421-7-8 Tornator Oy Lappeentie 22, 55100 Imatra

Tuulijoki Aittokoski Ruunaan luonnonsuojelualue 422-891-2-2 Metsähallitus Metsähallitus/Laatumaa PL 1058, 70101 Kuopio

Tuulijoki Ylävirta Tuulijoki 422-421-7-8 Tornator Oy Lappeentie 22, 55100 Imatra

Tuulijoki Ylävirta Ruunaan luonnonsuojelualue 422-891-2-2 Metsähallitus Metsähallitus/Laatumaa PL 1058, 70101 Kuopio

Tuulijoki Aittovirta Tuulijoki 422-421-7-8 Tornator Oy Lappeentie 22, 55100 Imatra

Tuulijoki Aittovirta Ruunaan luonnonsuojelualue 422-891-2-2 Metsähallitus Metsähallitus/Laatumaa PL 1058, 70101 Kuopio

Ulkkajoki Nälämönsahi Rauhala 422-415-108-47 Lieksan seurakunta Mönninkatu 13, 81700 Lieksa

Ulkkajoki Korkeakoski Maksimovaara 422-415-34-79 Tornator Oy Lappeentie 22, 55100 Imatra  
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Kaikki edellämainitut alueet kuuluvat vuonna 1985 perustettuun Ruunaan kalastus-
alueeseen. 
 
 
 

3.2 Vesialueen muu käyttö sekä kaavoitus- ja luonnonsuojelutilanne 
 
Huviloita jokialueilla on suhteellisen vähän, tiheintä mökkiasutus on joen alaosissa eli 
Rekusenjärven ja Pankajärven välillä. Mökkien määrä alueella tulee jatkossa 
lisääntymään, sillä Tornator Oy on kaavoittanut etelärannan sekä Naarajärvellä että 
Naarajoella Naarakosken ja Käpykosken alueella. Metsähallitus puolestaan on 
kaavoittanut pohjoisrannan Naarajärvellä sekä tästä alkavalla Naarajoella melkein 
Käpykoskelle asti. 
 
Vuonna 1987 perustetulla Ruunaan retkeilyalueella vierailee vuosittain 130 000 ihmistä, 
ja siellä toimii lukuisia koskenlasku- ja matkailuyrittäjiä, joiden palveluja käyttää 
vuosittain 15 000 ihmistä (Muikku ja Korhonen 2000). Ruunaan kosket ovat alueen 
ylivoimaisesti suosituin melontakohde. Ruunaan alueelle on perustettu luonnon-
suojelualue vuonna 1991. Tämän maapinta-ala on 6 880 ha ja vesiala 450 ha (Muikku 
ja Korhonen 2000). Suojelualue sijoittuu pääasiassa Ruunaanjärven ja valtakunnan-
rajan väliin (kuva 16). Alueelle on rakennettu runsaasti huollettuja taukopaikkoja ja 
polkuverkosto. Ruunaan retkeilyalue on osa Natura 2000 -ohjelmaa. 
 
 

 
 
Kuva 16. Kartta Lieksanjoen alueen Natura 2000 -kohteista (vinoviivoitetut alueet). Kunnostettavat joet 
on tummennettu karttaan (Suomen ympäristökeskus 2016). 
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Sekä Hanhijoen että Ulkkajoen suiston läheisyydestä löytyy suojeltu alue, mutta 
suunnitellut kunnostustoimet eivät ulotu näin kauas alajuoksulle (kuva 16). 
Tuulijoen rantoja ei ole kaavoitettu, mutta joen itärannalta alkaa Natura  
2000 -verkostoon kuuluva Ruunaan retkeilyalue. Lähimmät kaavoitukset alueella 
löytyvät Matkalahden läheisyydestä. 
 
Koko Pankajärven yläpuolinen Lieksanjoen alue sivujokineen on suojeltu voimalaitos-
rakentamiselta lailla (koskiensuojelulaki 23.1.1987/35). 
 
 
 
 
 

4. KALASTO JA KALASTUS 
 

4.1 Kalasto ja pohjaeläimistö 
 

4.1.1 Kalasto 

 
Uitolla ja erityisesti voimalarakentamisella on ollut suuri vaikutus kalakantoihin: arvo-
kalasaaliit ovat romahtaneet ja laajoilla alueilla ahven, hauki sekä särki ovat 
runsastuneet. Myös seipi- ja säynesaaliit ovat taantuneet rakentamisen seurauksena 
(Muikku 1998)  
 
Lieksanjoen alueen kalasto on monipuolinen. Luontaisen kalaston muodostavat taimen, 
harjus, siika, muikku, kuore, ahven, hauki, särki, salakka, seipi, säyne, lahna, mutu, 
made, kiiski, kivisimppu ja kivennuoliainen (Hupli 1992). Lisäksi alueelta saadaan 
istutuslajeina järvilohta, kirjolohta ja kuhaa.  
 
Tähän on koottu kaikki järvilohi- tai taimenistutukset, jotka on tehty vuosina 2010–2016 
Pankajärveen tai tämän yläpuoleisen osaan Lieksanjoki–Naarajoki-reittiä tähän laskevat 
sivujoet mukaan lukien. Viimeisen kuuden vuoden aikana on kyseiselle alueelle istutettu 
vastakuoriutuneita tai yksivuotiaita järvilohen poikasia lähes 250 000 kappaletta, 
taimenella vastaava määrä on 150 000 kappaletta. 
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Taulukko 6. Ruunaalle vuosina 2010–2016 tehdyt järvilohi- ja taimenistutukset  
(Pohjois-Savon ELY-keskus 2016). Ikää ilmaisevat lyhenteet: vk – vastakuoriutunut,  
1v – yksivuotias, 4v – nelivuotias. 
 

Istutusvuosi Laji Ikä Kpl

2010 Järvilohi 1v 9600

2010 Järvitaimen 4v 5166

2011 Järvilohi vk 15000

2014 Järvilohi vk 11326

2015 Järvilohi vk 10000  
 
 
Taulukko 7. Naarajokeen vuosina 2010–2016 tehdyt järvilohi- ja taimenistutukset  
(Pohjois-Savon ELY-keskus 2016). Ikää ilmaisevat lyhenteet: vk – vastakuoriutunut, 1v – yksivuotias, 
2k – kaksikesäinen, 4v – nelivuotias. 
 

Istutusvuosi Laji Ikä Kpl

2010 Järvilohi vk 50000

2010 Järvilohi 1v 6825

2010 Järvitaimen 4v 550

2011 Järvilohi vk 21982

2011 Järvilohi 1v 11194

2011 Järvitaimen 4v 557

2012 Järvilohi vk 27777

2012 Järvilohi 1v 8500

2012 Järvitaimen 4v 435

2013 Järvilohi 1v 4000

2013 Järvitaimen vk 10000

2013 Järvitaimen 4v 244

2014 Järvilohi vk 32015

2014 Järvilohi 1v 6035

2015 Järvilohi 2k 2378

2015 Järvitaimen vk 35000

2015 Järvitaimen 4v 344

2016 Järvilohi vk 1200

2016 Järvitaimen vk 21000

2016 Järvitaimen 1v 5614  
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Taulukko 8. Pankajärveen vuosina 2010–2016 tehdyt järvilohi- ja taimenistutukset  
(Pohjois-Savon ELY-keskus 2016). Ikää ilmaisevat lyhenteet: 3v – yksivuotias, 
4v – nelivuotias. 
 

Istutusvuosi Laji Ikä Kpl

2010 Järvitaimen 4v 141

2011 Järvitaimen 4v 143

2012 Järvitaimen 4v 112

2013 Järvitaimen 4v 62

2014 Järvitaimen 3v 172

2015 Järvitaimen 4v 89  
 
 
Taulukko 9. Hanhijokeen vuosina 2010–2016 tehdyt järvilohi- ja taimenistutukset  
(Pohjois-Savon ELY-keskus 2016). Ikää ilmaisevat lyhenteet: vk – vastakuoriutunut, 1v – yksivuotias. 
 

Istutusvuosi Laji Ikä Kpl

2010 Järvilohi vk 16945

2012 Järvitaimen vk 24805

2014 Järvitaimen 1v 1000

2016 Järvitaimen vk 5250  
 
Taulukko 10. Ulkkajokeen vuosina 2010–2016 tehdyt järvilohi- ja taimenistutukset  
(Pohjois-Savon ELY-keskus 2016). Ikää ilmaisevat lyhenteet: vk – vastakuoriutunut, 1v – yksivuotias. 
 

Istutusvuosi Laji Ikä Kpl

2010 Järvilohi vk 5000

2011 Järvilohi vk 5000

2012 Järvitaimen vk 3851

2013 Järvitaimen vk 20000

2014 Järvilohi vk 10000

2014 Järvitaimen 1v 1000

2015 Järvitaimen vk 7778

2016 Järvitaimen vk 5250  
 
 
Taulukko 11. Ulkkajokeen vuosina 2010–2016 tehdyt järvilohi- ja taimenistutukset  
(Pohjois-Savon ELY-keskus 2016). Ikää ilmaisevat lyhenteet: vk – vastakuoriutunut. 
 

Istutusvuosi Laji Ikä Kpl 

2010 Järvilohi vk 20000 

2011 Järvilohi vk 5000 

2012 Järvitaimen vk 7707 

2013 Järvitaimen vk 20000 

2014 Järvilohi vk 10000 

2015 Järvitaimen vk 10000 

2016 Järvitaimen vk 10500 
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Taulukko 12. Pankajärveen ja tämän yläpuoliseen osaa Lieksanjoki–Naarajoki-reittiä sivujokineen 
vuosina 2010–2016 tehdyt järvilohi-istutukset (Pohjois-Savon ELY-keskus 2016). Ikää ilmaisevat 
lyhenteet: vk – vastakuoriutunut, 1v – yksivuotias, 2k – kaksikesäinen. 
 

  vk 1v 2k 

2010 98770 9600   

2011 46982 11194   

2012 27777 8500   

2013   4000   

2014 63341 6035   

2015 10000   2378 

2016 1200     

yhteensä 248070 39329 2378 

 
 
Taulukko 13. Pankajärveen ja tämän yläpuoliseen osaa Lieksanjoki–Naarajoki-reittiä sivujokineen 
vuosina 2010–2016 tehdyt taimen-istutukset (Pohjois-Savon ELY-keskus 2016). Ikää ilmaisevat 
lyhenteet: vk – vastakuoriutunut, 1v – yksivuotias, 3v – kolmivuotias, 4v – nelivuotias. 
 

vk 1v 3v 4v

2010 5857

2011 700

2012 36363 112

2013 5000 306

2014 2000 172

2015 52778 433

2016 47250 5614

yhteensä 141391 7614 172 7408  
 
 
 

4.1.2 Pohjaeläimistö 

 
Katsaus pohjaeläimistöön perustuu Asko Partasen (2001) pro gradu -työhön. Tämän 
mukaan Lieksanjoen Ruunaankoskien pohjaeläinlajisto on muihin Suomen jokien virta- 
ja koskipaikkoihin verrattuna keskimääräinen. Veden puhtautta ilmensivät monet 
tutkimuksissa melko runsaina esiintyminä havaitut huonoa vedenlaatua karttavat 
indikaattorilajit. 
 
Tutkituilla alueilla eli Murrookoskella ja Haapavitjalla (Paasikoski–Mutikaisenkari) 
taksonit olivat runsaimpia pienten ja isojen mukulakivien dominoimassa pohjassa; yleis-
sääntönä on, että mitä karkearakeisempi pohjan substraatti, sitä monimuotoisempi ja 
runsaampi on pohjaeläinyhteisö (Giller & Malmqvist 1998 Partasen 2001 mukaan). 
Tämä johtuu siitä, että sammalet ja levät kiinnittyvät suurempiin partikkeleihin tarjoten 
siten ravintoa, suojaa ja kiinnittymiskohdan monille pohjaeläimille. Myös detritusta on 
enemmän suurista partikkeleista koostuvassa pohjassa, mikä on tärkeä monille pohja-
eläimille (Allan 1995 Partasen 2001 mukaan).  
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Ruunaan alueella näyttää levää esiintyvän kesäisin runsaasti, mikä on myös vaikuttanut 
kesän ja syksyn pohjaeläimistön runsauteen, sillä levät ovat tärkeimpiä perustuottajia 
joissa ja näiden määrä kasvattaa lajiston runsautta pohjarakenteesta riippumatta 
(Downes et al. 2000 Partasen 2001 mukaan).  
 
Myös sammalia esiintyy Ruunaankoskilla melko paljon. Ne liittyvät ravintoketjuun epä-
suorasti, sillä sammaliin kiinnittyneet pohjaeläimet kuluttavat näihin kiinnittynyttä levää 
ja detritusta, eivät niinkään itse sammalia.  
 
Veden virtaus ja siihen liittyvät fysikaaliset tekijät ovat tärkein pohjaeläinlajien 
esiintymiseen vaikuttava ympäristötekijä.  
 
Tutkimuksessa mukana olleista hyönteisryhmistä (päiväkorennot, koskikorennot, vesi-
perhoset, kovakuoriaiset ja luteet) vesiperhosten ja päiväkorentojen osuus oli suurin. 
Ensinmainittujen yksilömäärät laskivat keväästä syksyyn ja näitä esiintyi Haapavitjalla 
Murrookoskea enemmän. Täällä sen sijaan oli jälkimmäisiä Haapavitjaa enemmän ja 
näiden yksilömäärät kasvoivat keväästä syksyyn. 
 
Haapavitjan ja Murrookosken lajisto ja taksonien lukumäärä sekä näiden määrien 
jakautuminen tutkittujen ryhmien kesken oli samankaltainen kuin muissa Suomen 
joissa. Lajistosta löytyi useita leimallisesti suurten jokien tyyppilajeja. 
 
Myös muiden Ruunaan alueen koskien pohjaeläinlajisto on Partasen (2001) mukaan 
hyvin todennäköisesti samanlainen kuin Murrookoskella ja Haapavitjalla. Sen sijaan 
Lieksanjoen yläosan pienimuotoisemmilla, puromaisilla alueilla sekä alajuoksulla lajiston 
koostumus ja runsaussuhteet eronnevat edellämainituista. 
 
 
 

4.2 Kalastus 
 
Tiedot kunnostettaviksi suunniteltujen jokien kalastuksesta on pääosin kerätty 
Lieksanjoen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta (Muikku ja Korhonen 2000). 
 
Ruunaan kalastusalueen toimesta Lieksajoelle on perustettu yhtenäinen pyydyslupa-
alue, johon kuuluvat mm. kaikki suunnitelmassa esitetyt kunnostuskohteet. 
 
 
 

4.2.1 Tuulijoki 

 
Joen yläosa sijaitsee rajavyöhykkeellä, jossa liikkumiseen tarvitaan erikoislupa. Siksi 
kalastus on keskittynyt lähinnä Aittovirta–Polvijärvi-alueelle ja on pääosin hauen ja 
ahvenen pyyntiä. Tuulijoesta saadaan saaliiksi normaalien järvilajien lisäksi harjusta ja 
taimenta. 
 
Ravustus on alueella ollut vähäistä. 
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4.2.2 Ruunaa (Lieksanjoki) 

 
Kalastus on Lieksanjoen alueella runsainta Ruunaan koskilla, jossa vierailee vuosittain 
noin 5 000 kalastajaa, joille kalastusvuorokausia kertyy vuodessa yhteensä noin 15 000. 
 
Ruunaan koskilla on luontaisesti lisääntyvä taimen- ja harjuskanta, jonka saalisosuus 
suuresta kalastajamäärästä johtuen on ollut vähäinen. Lisäksi matkailukalastusalueella 
esiintyy kookasta ahventa, haukea, siikaa, kuhaa ja säynettä. 
 
Retkeilyalueelle on säännöllisesti istutettu pyyntikokoisia kirjolohia ja järvitaimenia. 
Rapuruton takia alueella on ravustuskielto voimassa toistaiseksi. 
 
Ruunaan kosket välijärvineen kuuluvat Metsähallituksen kalastusalueeseen nro 7525, 
jossa kalastamiseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi Metsähallituksen 
kalastuslupa. 
 
Lupa-alueeseen kuuluvat alueet ja niiden erityisehdot.  
 

 Paasikoski ja Haapavitja 
o luonnonkala-alue (uistin- ja perhokalastus, saaliskiintiö on yksi lohikala 

lupaa kohti vuorokaudessa). 

 Neitikosken ja Siikakosken välinen alue lukuun ottamatta Kattilakoskea 
o uistin- ja perhokalastus (kesäkaudella istutetaan säännöllisesti 

pyyntikokoisia taimenia ja kirjolohia) 

 Kattilakoski 
o varattu yritysten ja ryhmien luontomatkailukohteeksi, jossa normaali 

Ruunaan virkistyskalastuslupa ei ole voimassa (istutetaan pyyntikokoisia 
taimenia ja kirjolohia) 

 Kattilajärvi ja Murroojärvi 
o kalastus on sallittu vain vapavälinein (onkiminen ja pilkkiminen järvialueilla 

matosyöttiä käyttäen sallittu kalastusluvalla) 

 Neitijärvi ja Kattilalampi 
o yleiskalastusoikeus 

 
 
 

4.2.3 Hanhijoki 

 

Kalastuspaine Hanhijoella lienee pieni, saalis koostunee lähinnä ahvenista ja hauista. 
Joesta saadaan kuitenkin myös jonkin verran taimenta. 
 
Joessa eli jonkin verran rapuja ennen syksyn 1997 rapuruttoa. Ravustusta joella ei 
kuitenkaan ollut. 
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4.2.4 Ulkkajoki 

 
Kalastuspaine Ulkkajoella lienee olematon. Saaliiksi joelta saataneen normaalien järvi-
lajien lisäksi jonkin verran istutuksista peräisin olevia taimenia.  
 
Ulkkajoella esiintyy rapua, mutta kanta ei ole vahva. 
 
 
 

4.2.5 Särkkäjoki 

 
Tietoa kalastuksesta Särkkäjoella ei ole saatavilla. Oletettavasti kalastus puromaisessa 
joessa on hyvin vähäistä. 
 
 
 
 
 

5. KALATALOUDELLISEN KUNNOSTUKSEN TARKOITUKSENMUKAISUUS JA 

PERUSPERIAATTEET 
 
 

5.1 Kunnostuksen tarkoituksenmukaisuus 
 
Lieksanjoki on valittu yhdeksi maan seitsemästä kärkikohteesta, joissa pyritään 
elvyttämään vaelluskalakantoja. Mukana Lieksanjoen hankkeessa ovat Pielisen ja 
Ruunaan kalastusalueet, Metsähallitus, Kemijoki Oy, Luonnonvarakeskus, Lieksan 
kaupunki, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Maa- ja metsätalousministeriö. 
 
Perusteluissa mainitaan mm. seuraavaa. Lieksanjoki on järvilohen ja -taimenen 
luontainen esiintymisalue. Joen patoamisen myötä järvilohen lisääntyminen Pielisen 
alueella on toistaiseksi estynyt. Myös Lieksanjoen vaeltavat taimenkannat ovat ihmisen 
toiminnan seurauksena romahtaneet. Lieksanjoella on voimalaitosten yläpuolisilla 
alueilla lukuisia vapaita koskialueita, joissa sekä järvilohen että taimenen luontainen 
lisääntyminen olisi kunnostusten ja kalojen ylisiirron tai kalateiden rakentamisen myötä 
mahdollista. 
 
 
Anssi Eloranta (1990) ympäristöhallinnosta on listannut kunnostushankkeiden 
tarkoituksenmukaisuuteen vaikuttavia kriteerejä seuraavasti. 
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1. Vedenlaatu. 

 
Vesi on Tuulijoessa ja Lieksanjoessa Ruunaan alueella laadultaan sellaista kuin sen 
lohi- tai taimenjoessa tuleekin olla. Myöskään Hanhijoessa veden laatu ei mitä 
todennäköisimmin tule haittaamaan järvilohen poikasten menestymistä. Ainoastaan 
Ulkkajoella ja mahdollisesti Särkkäjoella vedenlaadulla saattaa olla vaikutusta 
lisääntymisen onnistumiseen tai poikasvaiheen kalojen hyvinvointiin.  
 

2. Kunnostusalueen fyysiset ominaisuudet. 
 
Uitolla on ollut merkittävä vaikutus koko Lieksanjoen alueen jokireitillä. Vaikka uitto-
säännön lakkauttamisen yhteydessä koskia kunnostettiin kalatalouden näkö-
kulmasta, käytettiin työssä tuolloin koskialueilta löytyvää kiviainesta, joka soveltuu 
huonosti järvilohen tai taimenen pienpoikasvaiheen pohjamateriaaliksi. 
 
Pääuomassa eli Ruunaan koskilla löytyy järvilohen pienpoikasille soveltuvia alueita 
lähinnä koskien yläosien matalista rantakivikoista tai sivu- ja tulvauomista, sillä 
päävirran jyrkkyys ja syvyys eivät sovellu vastakuoriutuneille tai kesänvanhoille 
lohenpoikasille. Lieksanjoen vesialueeseen kuuluu myös useita sivujokia, joihin on 
mahdollista kunnostaa taimenen pienpoikasille soveltuvia elinalueita. 
 
 

3. Valta- tai maakunnallisesti merkittävä vesialue. 
 
Ainoastaan Lieksanjoki oli Pielisen alueella aikoinaan riittävän vuolas kelvatakseen 
pielisenlohelle. Vaikka joen alaosan kosket on padottu sähköntuotantoon, löytyy 
Pankajärven yläpuolelta laajoja vapaita koskialueita. Lieksanjokea voidaan pitää 
valtakunnallisesti ainutlaatuisena vesialueena, sillä pääuoman jokireitti alkaa jo 
Venäjän puolelta Lieksanjärvestä. 
 

4. Osa kalataloudellisesti merkittävää kokonaisuutta. 
 
Pielisen–Lieksanjoen-alue muodostaa järvilohen ja -taimenen koko elinkierron 
kattavan kokonaisuuden. Vuoksen kantaa olevia järvilohen ja taimenen istukkaita 
tuotu jo noin kahdenkymmenen vuoden ajan tuotu joko Lieksanjokeen ja tämän 
sivujokiin pienpoikasina tai jokisuulle vaelluspoikasina. Syönnösvaelluksen jälkeen 
takaisin Lieksanjokeen nousseet emokalat on pyydetty Lieksankosken voima-
laitoksen alta. Emokaloilta talteenotettujen sukutuotteiden turvin on kyetty 
ylläpitämään järvilohen ja taimenen laitoskantaa. Perimän säilyttäminen elin-
voimaisena vaatii kuitenkin mahdollisimman täydellistä luontaista elinkiertoa.  
 

5. Arvokas, eriytynyt vaelluskalakanta. 
 
Yksin Lieksanjoki oli Pielisen alueella riittävän vuolas soveltuakseen lisääntymis- ja 
poikasalueeksi pielisenlohelle, saimaanlohen kanssa ainoalle maassamme eläneelle 
järvilohelle. Alkuperäinen pielisenlohi menetettiin voimalarakentamisen myötä 1960-
luvulla, mutta Vuoksen järvilohi säilyi. Tällä hetkellä ollaan kuitenkin tilanteessa, 
jossa eri tahot valtiovaltaa myöten ovat sitoutuneet järvilohen ja -taimenen luonnon-
kierron palauttamiseen. 
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6. Kunnostusalueen suhde muihin valuma-alueen hankkeisiin. 

 
Lieksanjoen alueella ei ole turvetuotantoa eikä suunnitteilla ole mittavia metsän-
ojitushankkeita. Talousmetsien lisäksi Lieksanjoen yläosissa sijaitsee Metsä-
hallituksen perustama laaja luonnonsuojelualue, joka on osa Natura 2000 -verkkoa. 
 
Vuosina 2010–2013 on Naarajoen koskialueita kunnostettu järvilohen lisääntymis- ja 
pienpoikasalueiksi. Suunnitelmassa esitetyt toimet täydentäisivät erinomaisesti jo 
toteutettuja kunnostuksia. 
 

7. Hankkeen toteuttamisen luomat uudet kalataloudelliset mahdollisuudet ja rajoitukset. 
 
Kunnostushanke ei vaikuta Ruunaan koskialueen istutuksilla ylläpidettävään 
kalastukseen. Kunnostustoimilla ei kyetä luomaan kalastettavaa järvilohi- tai 
taimenkantaa, vaan lohen ja taimenen kalastuksen tulee jatkossakin perustua 
istutuksiin. 
 

8. Kustannukset ja saavutettava hyöty. 
 
Kunnostusten taloudellista kannattavuutta ei ole tässä yhteydessä laskettu.  
 

9. Muiden vedenkäyttömuotojen asema.  
 
Ruunaan koskialueella toimii useita koskenlaskuyrittäjiä, ja alueen koskia lasketaan 
paljon myös kanooteilla. Kunnostuksia ei Ruunaan koskilla uloteta päävirtaan, joten 
suunnitelluilla toimenpiteillä ei tässä oleellisesti vaikuteta koskiveneilyyn tai 
kanoottiretkeilyyn. 
 

10. Hankkeesta esitetyt kannanotot ja hankkeeseen osallistuminen. 
 
Jo vuonna 2006 laaditun Lieksanjoen alueen täydennyskunnostussuunnitelman 
yhteydessä asianosaiset maan- ja vesialueen omistajat antoivat suostumuksensa 
vaelluskalastoa elvyttäville kunnostustoimenpiteille Tuulijoella, Hanhijoella ja Ulkka-
joella (suunnitelmasta toteutettiin vain Naarajoen osuus). Lisäksi, kuten jo aiemmin 
on mainittu, vaelluskalojen elvytyshankkeeseen ovat sitoutuneet Pielisen ja 
Ruunaan kalastusalueet, Metsähallitus, Kemijoki Oy, Luonnonvarakeskus, Lieksan 
kaupunki, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Maa- ja metsätalousministeriö. 
 
 

Kaiken edellämainitun perusteella voidaan Lieksanjoen ja tämän sivujokien 
täydennyskunnostusta pitää hyvin perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena. 
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5.2 Koskikunnostuksen perusperiaatteet ja toteutus 
 

5.2.1 Yleistä 

 
Yleensä virtavesien kalataloudelliset kunnostukset tehdään siten, että uittoperkausten 
seurauksena syntynyttä avointa ja suojatonta joenpohjaa muokataan moni-
muotoisemmaksi, jolloin myös vesisyvyys ja virtausolot muuttuvat vaihtelevammiksi.  
 
Lieksanjoen täydennyskunnostuksissa tilanne tulee olemaan osin toisenlainen, sillä 
Lieksanjokea ja Tuulijokea on jo uittolaitteiden poiston yhteydessä kunnostettu myös 
kalataloudellisesti. Silloiset toimenpiteet ovat kuitenkin osoittautuneet sekä 
riittämättömiksi että viime vuosina kertyneen selvitystiedon ansiosta myös osin 
vääränlaisiksi. 
 
Hiukan yksinkertaistaen tässä esitetyillä kunnostustoimenpiteillä koetetaan muotoilla 
erityisesti järvilohelle ja taimenelle lisääntymis- ja pienpoikasalueita sekä luoda 
edellytykset seulanperäkivien tuonnin ja pohjan muokkauksen jäljiltä pohjaeläimistön ja 
-kasvillisuuden elpymiselle ja monipuolistumiselle.  
 
Kalataloudellinen kunnostus on oikeastaan vain alkutoimenpide vaelluskalakannan 
elpymisessä. Tämä on kokonaisuudessaan useita vuosia vaativa prosessi, mutta oikein 
mitoitetuilla ja oikeanlaisilla työmenetelmillä sitä voidaan nopeuttaa. 
 
 
 

5.2.2 Kunnostuksen toteutus 

 
Jotta virtakutuisten kalalajien luontainen elinkierto tulisi mahdolliseksi, muotoillaan 
kunnostettavia koskia yleensä seuraavanlaisesti. 
 
 

5.2.2.1 Lisääntymisalueet 

 
Nämä sijoitetaan tavallisesti koskien yläosiin siten, että pohjalle levitettävän soran yli 
kulkee kiihtyvä pyörteetön virtaus (virtausnopeus noin 0,5 m/s). Sorakerroksen paksuus 
tulisi olla järvilohella 40–50 cm ja taimenella 30–40 cm. Vettä saisi kutualueen päällä 
olla matalanveden aikaankin taimenella noin puoli metriä, järvilohella noin metri. 
Virtausoloja lisääntymisalueella tulee tarpeen mukaan muokata pohjapadolla tai suurilla 
kivillä. Jos alueesta näyttää tulevan laaja, kannattaa sinne asetella muutama suurempi 
kivi näköesteeksi jakamaan pohja pienempiin lisääntymisreviireihin. Lisäksi pinnan 
yläpuolelle yltävät kivet estävät matalilla koskilla hyyteen muodostumista edes-
auttamalla pintajään levittäytymistä. 
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5.2.2.2 Poikasalueet 

 
Pienpoikasille eli vastakuoriutuneille ja kesänvanhoille järvilohille ja taimenille tulisi 
kaikilla virtaamilla, myös joen tulviessa, löytyä vesisyvyydeltään 10–50 cm alueita. 
Näiden pohjalla saisi olla huokoinen kivikerros, joka koostuisi pääosin raekooltaan 5–20 
cm kivistä. Pintavirtausnopeus vaihtelisi välillä 10–40 cm/s. Usein tällaiset alueet 
häviävät ensimmäisinä ojitusten ja uittoperkausten seurauksena. 
 
Talvehtineille ja tätä vanhemmille poikasille vesisyvyys voisi olla hiukan suurempi (50–
80 cm), samoin virrannopeus (40–60 cm/s) ja pohjakivien raekoko (10–40 cm). 
 
Edellämainitut kriteerit soveltunevat sekä järvilohen että taimenen poikasille sillä 
tarkennuksella, että lohet suosivat esitettyjen vaihteluvälien rajoissa syvempää vettä, 
kovempaa virrannopeutta ja pienempiä pohjakiviä kuin taimenet. 
 
Varsinkin sivu- ja tulvauomien rantoja varjostaa usein tiheä puusto tai pensaisto. 
Lehvästön alle kannattaa muokata poikasalueita, sillä puusto tarjoaa varjostusta ja on 
hyvä hyönteisravinnon lähde. 
 
Pienpoikaset viettävät ensimmäisen talvensa tutussa koskessa, joten poikasalueita 
muotoiltaessa tulee huolehtia siitä, ettei jokiuomaan muodostu hyydettä (varmistettava 
riittävä virtaus ja jätettävä alueelle pinnan yläpuolelle yltäviä kiviä). Vanhemmat poikaset 
laskeutuvat talveksi välisuvantoihin. 
 
 

5.2.2.3 Pohjapadot 

 
Nämä ovat koskessa poikkisuuntaan tehtyjä kivirakenteita, joiden tarkoitus on vettä 
patoamalla saada uomaan lisää syvyyttä, vähentää virtausnopeutta pohjan tuntumassa 
sekä ohjata virtausta uoman rantaosiin. Pohjapatoja muotoiltaessa kannattaa vesi-
syvyyttä yrittää edelleen lisätä joenpohjaa kaivamalla. Pohjapatoja ei tule tehdä pinnan 
yli ulottuviksi, ja yleensä näitä vahvistetaan sekä käyttämällä monen eri kokoluokan 
kiviä että muotoilemalla näistä riittävän leveitä. Myös liekopuilla aikaansaadaan 
vastaavanlaista vaikutusta. 
 
 

5.2.2.4 Suisteet 

 
Kyse on edellisenkaltaisista rakennelmista, joilla pyritään ohjaamaan virtausta halutuille 
joenosille tai vain monimuotoistamaan suoraa virtausta. Suisteita ei uloteta uoman 
poikki, mutta ne muokataan pohjapatoja korkeammiksi (ulottuvat usein pinnan ylä-
puolelle). Suisteiden taakse muodostuu usein hyviä suojapaikkoja; vaikutusta voi 
tehostaa joenpohjaa kaivamalla. 
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5.2.2.5 Asentokivet 

 
Asentokivillä ymmärretään kookkaita, halkaisijaltaan noin puolimetrisiä virtaan 
asetettuja lohkareita. Nämä ulottuvat usein vesipinnan yläpuolelle, jolloin niiden taakse 
muodostuu hyviä suojapaikkoja ja ruokailuhabitaatteja, sillä näihin yleensä kertyy 
virrassa ajelehtivaa ravintoa. Lisäksi näitä käytetään ohjaamaan virtausta haluttuihin 
osiin jokiuomaa.  
 
 

5.2.2.6 Virrankuristuskivet 

 
Näillä ymmärretään edellisenkaltaisia suuria kiviä tai pienempien kivien rykelmiä, jotka 
lähekkäin asetettuina hetkellisesti supistavat virtaa aiempaa kapeampaan uomaan ja 
näin lisäävät tämän nopeutta. 
 
 

5.2.2.7 Kasvillisuus 

 
Vaikka veden mukana kulkeutuva orgaaninen aines on merkittävä ravinnonlähde joki-
ekosysteemissä, ei eläimistön monipuolistuminen ole mahdollista ilman riittävää pohja- 
ja rantakasvillisuutta. Konetyö pyritäänkin tekemään niin, että kasvillisuuden elpyminen 
olisi mahdollisimman nopeaa. Kunnostusalueille jätetään mahdollisimman laajoja 
vesisammalkasvustoja, koneen toimet koskessa rajoitetaan vain välttämättömään ja 
tämän reitit koskialueille suunnitellaan huolella etukäteen. Pensaiden tai puiden latvojen 
ankkurointi pohjaan on hyvä keino nopeuttaa orgaanisen aineen kertymistä 
koskialueelle. 
 
 

5.2.2.8 Valuma-alue 

 
Soiden ojitukset ja muut metsänparannustyöt ovat usein syynä veden määrän ja laadun 
äkillisiin vaihteluihin. Lieksanjoen alueella ainoastaan Ulkkajoen ja mahdollisesti 
Särkkäjoen alueella valuma-aluekunnostuksilla voitaisiin havaittavasti parantaa 
järvilohen poikasten viihtyvyyttä. Tällaisia hankkeita ei kuitenkaan ole suunnitteilla. 
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6. LIEKSANJOEN ALUEEN KUNNOSTUSSUUNNITELMA 
 

6.1 Yleistä 
 
Kunnostussuunnitelmien lähtökohtana on ollut, että Ruunaan koskialueille suunnitelluilla 
toimenpiteillä on tarkoitus luoda edellytyksen ensisijaisesti järvilohen luontaiselle 
lisääntymiselle muokkaamalla koskiin lisääntymis- ja pienpoikasalueita, joiden vähyys 
on nousuyhteyden puuttumisen lisäksi merkittävin lohen menestymistä rajoittava tekijä. 
 
Tuulijoelle, Särkkäjoelle, Hanhijoelle ja Ulkkajoelle kaavailluilla toimenpiteillä pyritään 
luomaan edellytykset taimenen menestymiselle. Lisääntymis- ja pienpoikasalueiden 
lisäksi, joihin kunnostustoimet ensisijassa kohdistuvat, koskiin muokataan myös 
talvehtineille ja tätä vanhemmille taimenille soveltuvia alueita. 
 
Kaikki suunnitelmaan sisällytetyt koskialueet on valokuvattu, niistä on tehty kartta-
piirrokset ja kunnostuksen toteutuksesta on laadittu kirjalliset ohjeet. Valokuvat 
Hanhijoen koskista sekä osa Tuulijoen ja Ulkkajoen koskien kuvista on otettu vuoden 
2006 syksyllä, jolloin virtaama oli poikkeuksellisen vähäinen ja koskien pohjarakenteet 
hyvin näkyvissä, muutoin suunnitelmassa esitetyt valokuvat on heinä-elokuulta 2016.  
 
Ohjeet Särkkäjoen puromaisen joen kunnostamiseksi on liitetty valokuvien selite-
teksteihin. Joen koskialueista laadittuihin karttoihin on merkitty, minkä osan kutakin 
kunnostuskohdetta kukin valokuva kattaa. Muiden jokien osalta koskien kunnostus-
karttoihin on liitetty lyhyet toimenpideohjeet (löytyvät myös tekstiosiosta) sekä merkitty 
kunkin valokuvan kuvauspaikka. 
 
Suunnitelmaan kirjatut, paikoin melko yksityiskohtaiset toimenpidesuositukset tulee 
ymmärtää vain ohjeellisiksi, itse kunnostusvaiheessa näitä tärkeämpää on pystyä 
toteuttamaan suunnitelmassa esitetty yleisnäkemys siitä, miten kullakin koskella 
parhaiten edistetään järvilohen tai taimenen kotiutumista. 
 
Kunnostettavilla alueilla tulisi kivikoiden ja soraikkojen muotoilun lisäksi ankkuroida 
pohjakivien sekaan muutamia rannan pensaita ja puita keräämään virran mukana 
ajelehtivaa orgaanista ainesta. Kyseinen toimenpide nopeuttaa bioottisen osan 
elpymistä konekunnostuksesta. Samoin koskissa jo olevia sammalen peittämiä kiviä 
tulisi käyttää kunnostuksessa niin paljon kuin mahdollista. 
 
Kaivinkoneen ja traktorin reitistä kullekin koskelle on esitetty linjaukset kunkin kosken 
kunnostusohjeiden yhteydessä otsikon ”työkoneiden reitit” alla. 
 
Tekstissä jokaisen kosken kohdalla on esitetty arvio sekä kunnostettavasta pinta-alasta 
että tämän edellyttämistä seulanperäkivien ja soran määristä. Kunnostusohjeiden 
mukaan lisääntymispaikkoihin tulisi levittää soraan joka on halkaisijaltaan 2-10 cm, 
pienpoikasalueilla pohjan kivikoko saisi olla 5-20 cm ja talvehtineiden poikasten alueilla 
10-30 cm. Kolmen erikokoisen kivilajitteen seulominen voi nostaa kunnostusten hintaa 
merkittävästi, joten vastakuoriutuneiden ja kesänvanhojen sekä talvehtineiden 
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poikasten edellyttämät erilaiset pohjamateriaalit on muokattavissa myös siten, että 
soran lisäksi kunnostuksissa käytetään vain kooltaan 5-30 cm seulottuja kiviä, joista 
muokataan pienpoikasalueiden pohjamateriaali sekoittamalla keskenään soraa ja 
seulanperäkiviä suhteessa 1/1.  
 
Järvilohen ja taimenen lisääntymis- poikasalueiden pohjan muokkaukseen voidaan 
käyttää saman kokoluokan soraa ja seulanperäkiviä kenties painottaen elinalueita 
muokattaessa kivien koon vaihteluvälin rajoissa lohella pienimpiä kivikokoja ja taimella 
suurimpia. 
 
Kustakin kunnostettavasta koskesta on ilmoitettu tämän alku- ja loppukoordinaatit 
(Finnish KKJ-27 Grid) sekä kosken pituus. Nämä sekä arviot kunnostettavien osuuksien 
pinta-aloista perustuvat kartoista tehtyihin mittauksiin. 
 
 
 

6.2 Karttamerkit ja näiden tulkinta 
 
Kunnostuskartoissa mainitaan usein, että jokin kivikko on avattava. Jos kartassa tai 
tekstissä ei ole annettu muita ohjeita, tarkoittaa tämä, että alue muotoillaan ensisijaisesti 
pienpoikaskivikoksi. 
 
Kunnostuskartoissa on käytetty seuraavia merkkejä. 
 
 

 
 
Kuva 17. Kunnostuskartoissa käytetyt karttamerkit. 

 
 
Avattavien kivikoiden läpi piirretty virtausta kuvaava nuoli tulee tulkita niin, että kiviä 
kyseisistä uomanosista vähentämällä virtaus saadaan jakaantumaan ja haaroittumaan 
kivien väleihin. Karttapiirroksen väärä tulkinta olisi ajatella yhden nuolen tarkoittavan 
vain yhtä kivikkoon avattavaa väylää. 
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Kunnostuskartoissa esiintyy eräitä muitakin merkkejä, mutta ne on kussakin 
tapauksessa selitetty erikseen. 
 
 
 

6.3 Lieksanjoki (Ruunaa) 
 
Lieksanjoen reitillä poistettiin vuosina 1996–1998 pääosa uittolaitteista ja uppopuista. 
Samassa yhteydessä osassa Ruunaan koskia tehtiin pienimuotoinen kalataloudellinen 
kunnostus. Koskille levitettiin joitakin kutusoraikoita, mutta pienpoikasille soveltuvien 
alueiden määrä jäi aivan liian vähäiseksi.  
 
 

 
 
Kuva 18. Yleiskartta Ruunaan yläosien koskialueista. Osuudet, joita onsuunniteltu kunnostettaviksi, 
näkyvät kartassa tummennettuina. 
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Kuva 19. Yleiskartta Ruunaan alaosien koskialueista. Osuudet, joita onsuunniteltu kunnostettaviksi, 
näkyvät kartassa tummennettuina. 

 
 
 

6.3.1 Haapavitja 

 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

3675170 
7038130 

3675160 
7037570 

570 900* + 1 500** 
+ 400*** 

15 900 

* Haapavitjan niska, länsiranta     ** Haapavitjan niska, itäranta     *** Haapavitjan alaosa 

 

Kosken kaltevuusprosentti on Erosen (1992) mukaan 0,49. 
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Kuva 20. Ilmakuva Haapavitjan koskialueen yläosista (vrt. kunnostuskartta Haapavitja 1).  
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Kunnostuskartta Haapavitja 1. Yleiskarttaan on merkitty  
kaksi erillistä kunnostuskohdetta, joista kummastakin on erillinen  
piirros tarkempine toimenpide-esitykseen.  

 
 
Kuvat Haapavitja 1 ja 5 on otettu kosken ylittävältä sillalta rantakivikoista, ensimmäinen 
länsirannan ja toinen itärannan niskalla sijaitsevasta. 
 
Länsirannan kivikkoon on uittolaitteiden poiston yhteydessä avattu muutamia virtaus-
uomia, joista tarkasteluajankohtaan löytyy pienpoikasille soveltuvia kohtia. Vaikka 
kaltevuus näyttää olevan poikasalueeseen sopiva, kivikko on pääosin kuitenkin keski- ja 
alivedellä poikasalueeksi soveltumaton, joten sitä on syytä kunnostaa.  
 
Päävirtaa vasten kannattaa muokata kapea kivivalli yli 30 cm:n kokoisista kivistä: loput 
tämänkokoisista kivistä siirretään rannalle, sillä koskiveneiden käyttämä laskuväylä 
sijaitsee aivan kivikon kupeella eikä poikasalueen laajentaminen päävirran suuntaan ole 
tässä mahdollista. 
 
Koko kivikko avataan ja tähän muokataan pienpoikasalue levittämällä pohjalle 
halkaisijaltaan 5–20 cm seulanperäkivistä koostuva kivikerros. Niskalle tuodaan soraa, 
josta tehdään päävirtaa vasten lisääntymispaikka. 
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Kunnostuskartta Haapavitja 1a. 
 
 

  
 
Kuvat Haapavitja 1 ja 2. Haapavitjan niskalla länsirannalla sijaitsevaa kivikkoa sillalta kuvattuna (kuva 1) 
sekä kivikon niskalle avattua virtausuomaa (kuva 2). 
 
 
Itärannan niskalla olevaan, länsirannan kohdetta selvästi laaja-alaisempaan kivikkoon 
avattiin uittolaitteiden poiston yhteydessä kaksi erillistä virtausuomaa (kuva Haapavitja 
5). Lisäksi päävirtaa vasten olevaa kivikkoa harvennettiin (kuva Haapavitja 6). Näistä 
löytyy edelleen pienpoikasille kelvollisia alueita. 
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Kuvat Haapavitja 3 ja 4.Haapavitjan niskalla länsirannalla olevaa kivikkoa. Koko kivikon läpi on avattu 
kapea virtausuoma. Kuva 3 on otettu kivikon puolivälistä ja kuva 4 tämän alaosasta. 
 
 
Kivikon ja itärannan välissä on suvantoinen ja noin kolme metriä leveä pohjois–etelä-
suuntainen sivu-uoma, jonka yläosissa vesi ei virtaa (kuva Haapavitja 9). Virtaus 
lisääntyy hiukan tämän eteläpäässä, josta alkaa avatuista uomista alimmainen. Tämän 
niskalla on pienialainen sortaikko, jota vasten on pohjapato. Tämän poistaminen ja 
alapuolisen uoman kynnysten madaltaminen lisännee virtausta koko leveässä sivu-
uomassa.  
 
Päävirtaa vasten tulee jättää kivivalli. Samoin kivikossa kasvavat pensaat saavat jäädä 
saarekkeiksi pienpoikasalueen keskelle (kuva Haapavitja 7), muutoin koko kivikko 
poistetaan alimmaista virtausuomaa myöten ja tilalle tuodaan 20–30 cm kerros 
halkaisijaltaan 5–20 cm seulanperäkiviä. Poikkeus ovat kooltaan alle 30 cm:set 
sammalta kasvavat kivet, joita tulisi käyttää uuden poikasalueen pohjassa niin paljon 
kuin mahdollista. Muut kivikon alkuperäiset kivet siirretään yläpuoliseen poukamaan, 
joka näin madaltunee riittävästi, jotta sinnekin voidaan muokata uutta pienpoikasaluetta. 
Näin toimitaan myös edellämainitun pohjois–etelä-suuntaisen sivu-uoman suhteen. 
Kunnostuskohteeseen muokataan kaksi lisääntymissoraikkoa (kts. kunnostuskartta 
Haapavitja 1a). 
 
 

  
 
Kuvat Haapavitja 5 ja 6.Yleiskuva Haapavitjan niskalla itärannalla olevasta kivikosta (kuva 5) sekä tähän 
päävirtaa vasten 20 vuotta sitten tehdystä avauksesta (kuva 6).  
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Kuvat Haapavitja 7 ja 8.Kuvassa 7 näkyvät perkauskivikossa kasvavat pajut, jotka jätetään saarekkeeksi 
muutoin muokattavan alueen keskelle. Kuva 8 on otettu kivikkoon avatuista virtausuomista ylimmäisestä. 
 
 

 
 
Kuva Haapavitja 9. Kuvassa näkyy suvantoinen pohjois–etelä-suuntainen sivu-uoma sekä tämän alta 
alkava virtausuoma, jonka niskalla on pohjapatoa vasten pienialainen soraikko. 
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Kunnostuskartta Haapavitja 1b. 
 
 
Haapavitjan alaosassa länsirannalla olevalla noin kuusi metriä leveällä kivikolla on 
pituutta noin 60 metriä, joten kyse on pinta-alaltaan satojen neliömetrien alueesta, joka 
kaltevuutensa perusteella soveltuu pienpoikasalueeksi.  
 
Alue kunnostetaan samoin kuin niskan kivikot eli päävirtaa vasten jätetään suojavalli, 
muutoin kooltaan yli 30 cm kivet poistetaan ja tilalle tuodaan halkaisijaltaan 5–20 cm 
seulanperäkiviä. Pienpoikaskivikon keskelle voi jättää pienen pensaita kasvavan 
saarekkeen (kuva Haapavitja 13). Niskalle levitetään kutusoraikko. 
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Kuvat Haapavitja 10 ja 11. Kuvissa näkyy länsirannalla Haapavitjan alaosassa sijaitsevan kivikon 
yläosat. Kivikko kannattaa muokata pienpoikasalueeksi. 
 
 

  
 
Kuvat Haapavitja 12 ja 13. Kuvissa näkyy länsirannalla Haapavitjan alaosassa sijaitsevan kivikon 
alaosat. 
 
 
 

6.3.1.1 Uittolaitteiden poiston yhteydessä tehdyt kunnostukset 

 
Itärannalle levitettiin vuonna 1995 kaksi lisääntymisaluetta (tähän käytettiin noin 15 m³ 
soraa). Lisäksi virran reunalle asteltiin noin 5–10 m välein kaivinkoneella suuria (1–1½ 
m³) asemakiviä. 
 
Keväällä 1996 kaivinkone levitti Haapavitjan laavun eteen aiemmin kasatun soran 
tasatulle joenpohjalle kutualueeksi sekä avasi heti tämän alapuolella olevaa kivi-
röykkiötä. Lisäksi Haapavitjan sillan alapuolelle tehtiin suojapaikkoja suuremmille 
kaloille. Samana vuonna levitettiin miestyönä soraa Haapavitjan länsirannalla (6 m³). 
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6.3.1.1 Työkoneiden reitit 

 
 
Kunnostusmateriaalin saa Haapavitjan niskalla itärannalla sijaitsevaan työkohteeseen 
Mutikaisenkarilta alkavaa, Haapavitjan sillalle johtavaa kone- ja moottorikelkkauraa 
myöten. Myös länsirannalla niskalle sillan kupeelle tulee moottorikelkkaura, jota myöten 
kivet ja sora on kuljetettavissa. 
 
Kolmesta kunnostuskohteesta alin on työkoneilla vaikeimmin saavutettavissa. Kaivin-
kone ja traktori kannattanee ajaa Haapavitjan sillan kupeelta rantakivikkoa myöten 
kohteeseen. Toinen mahdollisuus on levittää kunnostuksessa tarvittava sora ja kivet 
helikopterilla kaivinkoneen muokkaamalle alueelle.  
 
 

 
 
Kunnostuskartta Haapavitja 2. Karttapiirros kaivinkoneen ja traktorin reiteistä Haapavitjan alueella. 
Haapavitjan sillan rakennusvaiheessa on joen molemmille rannoille avattu ajourat. Näiden kautta 
kaivinkone ajoi koskenrantaan myös uittolaitteiden poiston yhteydessä vuosina 1996–1998. Kartassa joen 
virtaussuunta on ylhäältä alas. 
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6.3.2 Musta Pyörre 

 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

3675470 
7037355 

3675625 
7037355 

230 5 200* + 250** 15 900 

* Musta Pyörre, eteläranta          ** Musta Pyörre, koillisranta 

 
Kosken kaltevuusprosentti on Erosen (1992) mukaan 0,17. 
 
 

 
 
Kunnostuskartta Musta Pyörre 1. 
 
 
Mustan Pyörteen itärannalla jokiuoma muodostaa pohjukan, jonka alapuolella on matala 
rantakivikko, joka on muokattavissa pienpoikasalueeksi (kuvat Musta Pyörre 5–7). 
 
Kivikko on yläosistaan vain noin kaksi metriä leveä. Se kuitenkin levenee puolivälissä 
noin viiteen metriin, kunnes kapenee alaosassa takaisin kahteen metriin. Koska kaikki 
Mustalla Pyörteellä – myös länsirannalla – tarvittavat kivet ja sora kuljetetaan itärannan 
kautta, kannattaa myös itärannan suhteellisen pienialainen kivikko kunnostaa 
pienpoikasalueeksi.  
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Kohde kunnostetaan avaamalla sekä uomassa että rannalla olevaa kivikkoa ja 
levittämällä tilalle halkaisijaltaan 5–20 cm seulanperäkiviä. Pienpoikaskivikkoa voi 
laajentaa päävirran suuntaan, mutta ranta syvenee niin äkisti, että merkittävää pinta-
alan lisäystä näin ei saavuteta. Kunnostettava alue päättyy koordinaateissa 3675615 
7037411. 
 
 

  
 
Kuvat Musta Pyörre 1 ja 2. Kuva 1 on otettu Haapavitjalle johtavalta koneuralta, josta erkanee Mustalle 
Pyörteelle päättyvä mönkijänura ja (kuva 2). 
 
 

  
 
Kuvat Musta Pyörre 3 ja 4. Kuvassa 3 näkyy Mustan Pyörteen laaja kivikko itärannalta kuvattuna. 
Kuvassa 4 on itärannan pohjukka, jonka alaosasta alkaa kapea rantakivikko. 
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Kuvat Musta Pyörre 5 ja 6. Kuvassa 5 näkyy itärannalle kunnostettavan kapean kivikon niskaa ja 
kuvassa 6 tämän alapuolista rantakivikkoa, jossa matala osa ulottuu noin viiden metrin päähän rannasta. 
 
 

 
 
Kuva Musta Pyörre 7. Kuvassa näkyy itärannalle kunnostettavan kapean kivikon alaosaa. 
 
 
Kuvat Musta Pyörre 8–10 on otettu kosken länsirannalta laajan kivikon rannan-
puoleiselta reunalta. Tähän kannattaa avata niskalta kivikon alle ulottuva puromainen 
uoma, jossa riittää virtausta myös alivedellä. Täällä keskimääräinen kivikoko on niin 
suuri, että perkauskivet poistetaan kokonaan ja tilalle tuodaan halkaisijaltaan 5–20 cm 
seulanperäkiviä. Kivet siirretään kohteen alavirranpuolelle lisäämään tulevan 
pienpoikasalueen pinta-alaa.  
 
Länsirannan kivikko ulottuu niskalla koordinaatit 3675540 7037333. Kuva Musta Pyörre 
6 on otettu koordinaateissa 3675502 7037350 eli kivikon päävirtaa vasten itäisimmästä 
kohdasta.  
 
Kivikon niskaosat ovat melko tasaiset ja pinnan yläpuolelle yltävät kivet puuttuvat 
kokonaan. Sinne asetellaan muuta pienpoikaskivikkoa suuremmista kivistä harvoja 
rykelmiä monimuotoistamaan pintavirtausta. Muutoin pääosin koko kivikko 
kunnostetaan pienpoikasalueeksi levittämällä pohjakivien sekaan sopivankokoisia 
seulanperäkiviä. Muualta tuotuja pienpoikaskiviä ei tarvita paksuna kerroksena, vaan 
paikoin riittää yhden kivikerroksen paksuus ja paikoin pohjan voi jättää kokonaan 
muokkaamatta. 
 
Yleisesti Mustan Pyörteen laajassa kivikossa keskimääräinen kivikoko on pienpoikasille 
kelvollinen, mutta kivikerros on niin ohut, että pohjasta puuttuu huokoisuus. Lisäkivien 
myötä alue kuitenkin madaltuu, joten pohjalle on kaivettava ympäröivää kivikkoa 
syvempiä alueita, erityisesti alueet syväväylää vasten kannattaa muokata tasaisesti 
jopa metriin asti syveneviksi. Niskalle levitetään yksi soraikko ja toinen kivikon puolivälin 
kohdalle lähelle syväväylää. 
 
Kuva Musta Pyörre 13 on otettu koordinaateissa 3675586 7037367 eli kivikon 
alareunassa  
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Kuvat Musta Pyörre 8 ja 9. Kuvat on otettu kosken länsirannalta. johon avataan puromainen 
virtausuoma, kuva 8 niskalta ja kuva 9 kivikon keskiosista. 
 
 

  
 
Kuvat Musta Pyörre 10 ja 11. Kuva10 on otettu länsirannan kivikkoon avattavan virtausuoman alaosasta 
ja kuva11 kivikon niskalta. 
 
 

  
 
Kuvat Musta Pyörre 12 ja 13.Kuvassa 12 näkyy kohteen päävirtaa vasten olevat, muuta kivikkoa 
syvemmät osat ja kuvassa 13 alinta osaa kivikosta. 
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6.3.2.1 Uittolaitteiden poiston yhteydessä tehdyt kunnostukset 

 
Talvella 1997 jään päälle Mustaan pyörteeseen kelkoista kaadettu sora levisi lähes 
kahden metrin syvyyteen melko kovaan virtaan. Soran säilymisestä virrassa tai 
toimivuudesta lisääntymisalueena ei ole havaintoa. 
 
 

6.3.2.1 Työkoneiden reitit 

 
Kuvat 1 on otettu itärannalla Mutikaisenkarin kohdalla olevalta laajalta pysäköinti-
alueelta Haapavitjalle johtavalta koneuralta, josta erkanee mönkijän ura Mustan 
Pyörteen nuotiopaikalle koordinaateissa 3675664 7037718 (kuva 2 on otettu kyseiseltä 
uralta koordinaateissa 3675468 7037609).  
 
 

 
 
Kunnostuskartta Musta Pyörre 2. Karttapiirros kaivinkoneen ja traktorin reiteistä Mustalle Pyörteelle. 
Kartassa joen virtaussuunta on ylhäältä alas. 
 
 
Kaivinkone ja traktori ovat ajettavissa joen yli Mustan Pyörteen länsirannalle vene-
väylälle kunnostuskivistä tehtävää väliaikaista ajoliuskaa myöten. Mustan Pyörteen 
kunnostus tuleekin ajoittaa niin, etteivät kunnostustoimet haittaa koskenlaskua. 
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6.3.3 Mutikaisenkari 

 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

3676045 
7036845 

3676390 
7035900 

1 100 1 800* + 
8 700** 

20 3 300 

* Mutikaisenkari, länsiranta        ** Mutikaisenkari, itäranta 

 

Kosken kaltevuusprosentti on Erosen (1992) mukaan 0,28. 
 
 

 
 
Kuva 21. Ilmakuva Mutikaisenkarin koskialueen kunnostettavista osista (vrt.kunnostuskartta 
Mutikaisenkari 1). 
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Kunnostuskartta Mutikaisenkari 1. Yleiskarttaan on  
merkitty kaksi erillistä kunnostuskohdetta, joista kummastakin  
on erillinen piirros tarkempine toimenpide-esitykseen. Lisäksi karttaan  
on merkitty Patosaaresta otettujen valokuvien kuvauspaikat. 

 
 
Kuva Mutikaisenkari 1 on otettu kosken niskalta itärannalta. Koskenlaskijoiden käyttämä 
väylä sijaitsee aivan itärannan rantakivikon tuntumassa. Niskalla on umpeenkasvava 
poukama, jonka alapuolella uomassa on jäljellä 20 vuoden takainen, 3 m x 2 m  
-kokoinen lisääntymissoraikko (sijaitsee koordinaateissa 3676094 7036797). Sora on 
hiukan alle metrin syvyydessä ja pintavirtaus on noin 30–50 cm/s. Soraikkoa voi 
laajentaa nykyisestä.  
 
Lähes koko Mutikaisenkarin alueella putouskorkeus on selvästi pienempi kuin muilla 
koskiosuuksilla (poikkeuksena Musta Pyörre ja Siikakoski), joten paikka soveltuu 
erinomaisesti pienpoikasille. 
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Kunnostuskartta Mutikaisenkari 1a. 
 
 
Keskimääräinen kivikoko on aivan liian suuri, jotta edes alueen veden alle jäävät osat 
kävisivät sellaisenaan pienpoikasille. Kivistä suurimmat siirretään päävirtaa vasten ja 
muut yli 30 cm:n kokoiset rannalle. Poikasalueen jyrkkää ulkoreunaa voi varovasti 
loiventaa, jolloin poikasille löytyy elinalueita kaikilla vedenkorkeuksilla, mutta muutoin 
kivikkoa ei voi koskenlaskuväylän takia laajenneta uomaan päin.  
 
Näin toimien saadaan soraikon alapuolelle rantakivikkoon, sekä matalassa vedessä 
olevaan että kuivilleen jääneeseen, avattua noin kolme metriä leveä alue, johon 
levitetään halkaisijaltaan 5–20 cm seulanperäkiviä. 
 
Koordinaateissa 3676096 7036752 kivikko on kapeimmillaan. Siinä on suuria kiviä, jotka 
estävät virtauksen alapuoliseen osaan rantamatalasta, joten virtauseste poistetaan 
(muutaman kiven voi jättää päävirran reunalle). Rantakivikkoa muokataan alavirran 
suuntaan kuten edellä. 
 
Koordinaateissa 3676095 7036721 syväväylä alkaa aivan rantakiviltä, joten kiviä ei 
tässä siirretä lainkaan päävirtaa vasten. 
 
Kuva Mutikaisenkari 2 on otettu pienen lahdukan alapuolelta koordinaateissa 3676056 
7036680. Tämän alapuolelta rantakivikkoa avataan ja virtausta ohjataan matalaan 
veteen, joka muokataan yllämainitunlaisesti pienpoikasalueeksi. Alavirtaan päin rannan 



 

 
 

LIEKSANJOEN JA TÄMÄN SIVUJOKIEN TÄYDENNYSKUNNOSTUSSUUNNITELMA 
 

Juha Rouvinen 
 

56 

kivet muodostavat uuden noin viisi pitkän ja 10 metriä leveän niemekkeen, joka 
poistetaan. 
 
Kuva Mutikaisenkari 3 on otettu koordinaateissa 3676042 7036675. Tästä alkaa 
aiempaa laajempi kivikko, jota on uittolaitteiden poiston yhteydessä avattu.  
 
 

 
 
Kunnostuskartta Mutikaisenkari 1b. 
 
 
Päävirran reunalle on asetettu suuri lohkare ohjaamaan virtausta kivikkoon avattuun 
väylään. Kivikon ja veneväylän erottavaan kapeaan kivivalliin on tehty myös kaksi 
muuta virtausaukkoa (kuva Mutikaisenkari 4).  
 
Kuva Mutikaisenkari 5 on otettu koordinaateissa 3676012 7036633 eli laajaan 
rantakivikkoon jäävän altaan puolivälistä. Tässä virtaus lähes olematon, osaksi siksi, 
että alapuolinen kivikko muodostaa niemekkeen, joka hidastaa virtausta (kuva 
Mutikaisenkari 6). 
 
Kivikkoa avataan yläosasta, mutta muutoin päävirtaa vasten oleva kivivalli saada jäädä 
paikalleen. Altaasta poistetaan kooltaan yli 30 cm kivet ja paikalle levitetään pienpoikas-
kivikko.  
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Koordinaateissa 3676005 7036617 alkaa noin metrin levyinen, uittolaitteiden poiston 
yhteydessä rannan heinittyneeseen kivikenttään kaivettu puro, joka laskee päävirtaan 
uoman kaakon suuntaan tekemän mutkan alla. Purosta on otettu kuvat Mutikaisenkari 7 
ja 8. Puron laajenee koordinaateissa 3676006 7036606 matalaksi altaaksi. 
 
Koko heinittynyt rantaniitty avataan ja muokataan pienpoikasalueeksi lukuun ottamatta 
koivuja kasvavaa saareketta puron alaosan kohdalla (kts. kunnostuskartta Mutikaisen-
kari 1b). Kohteeseen jätetään aikaisempien kunnostusten tavoin muutamia kooltaan yli 
30 cm kiviä, muutoin kaikki muut tämän kokoluokan kivet siirretään uuden pienpoikas-
alueen itärannalle. Päävirtaa vasten ei tarvitse jättää vallia, sillä koivuja kasvava 
saareke eristää kunnostettavan alueen pääuomasta (kuva Mutikaisenkari 9). 
 
 

 
 
Kunnostuskartta Mutikaisenkari 1c. 
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Kuvat Mutikaisenkari 1 ja 2. Kuvat on otettu Mutikaisenkarilta itärannan niskalta. Kuvassa 1 näkyy 
pohjukka, jonka alapuolella päävirtaa vasten on kutusoraikko. Kuvassa 2 näkyy soraikon alapuolista 
kapeaa rantavyöhykettä. 
 
 

  
 
Kuvat Mutikaisenkari 3 ja 4.Kuvissa näkyy Mutikaisenkarin itärannan kivikkoa, joka laajenee yli 10 m 
leveäksi alueeksi. 
 
 

  
 
Kuvat Mutikaisenkari 5 ja 6. Kuvissa näkyy kivivallin erottama laaja, rantakivikkoon uittolaitteiden 
poiston yhteydessä avattu allas. 
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Kuvat Mutikaisenkari 7 ja 8. Kuvissa näkyy Mutikaisenkarin itärannan perkauskivikkoon kasvaneeseen 
rantaniittyyn avattu puro. Kuva 7 on puron yläosasta ja kuva 8 alaosasta. 
 
 

 
 
Kuva Mutikaisenkari 9. Yleiskuva avattavasta laajasta perkauskivikosta. 
 
 
Suurin piirtein koordinaateissa 3675965 7036585 veneväylä siirtyy itärannan kupeelta 
keskemmällä pääuomaa. Tästä alavirtaan alkaa pitkä ja noin viisi metriä leveä matala 
kivikko.  
 
Koordinaateista ylävirtaan rannan kivikko muodostaa niemekkeen, joka estää 
virtauksen rantamatalaan. Niemeke poistetaan. Tulevaa pienpoikasaluetta voi leventää 
rannan kivillä syvemmälle päävirtaan madaltamatta silti veneväylää: tästä alavirtaan 
pienpoikasalueeseen muokataan kohti syvää keskiuomaa loivasti syvenevä rinne. 
Pienpoikasaluetta kannattaa koko toimenpidealueen loppuosalla leventää noin viidellä 
metrillä myös rannan suuntaan. Kunnostuskivet on tänne helppo tuoda rannan tasaisen 
perkauskivikon kautta. 
 
Koordinaateissa 3675983 7036540 on matala rantakivikko, jolla on leveyttä noin 
kahdeksan metriä (vesisyvyys 40–60 cm) kivikko. Avaamalla yläpuolinen kortteikko, 
virtaus kohteessa lisääntyy ja alue on kunnostettavissa seulanperäkivillä pienpoikas-
alueeksi (kuva Mutikaisenkari 10). 
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Koordinaateissa 3676032 7036488 on matala pohjapato ja tämän alavirranpuolella 
pohjukka, jossa pintavirtaus on olematon. Avaamalla pato saadaan pohjukkaan 
virtausta (kuva Mutikaisenkari 11). 
 
Kuva Mutikaisenkari 12 on otettu koordinaateissa 3676073 7036443. Tässä matala 
rantakivikko kapenee noin kuuteen metriin. Kohde kunnostetaan pienpoikasalueeksi 
kuten edellä. 
 
Kuva Mutikaisenkari 13 on otettu koordinaateissa 3676123 7036401. Tässä matala 
rantakivikko ulottuu noin viisi metriä uomaan päin. Kohdetta kunnostetaan kuten edellä. 
 
Kallioinen saareke itärannan lähellä muodostaa kunnostettavan osuuden alarajan (kuva 
Mutikaisenkari 14).  
 
 

 
 
Kuva Mutikaisenkari 10. Mutikaisenkarin puolivälissä jokiuoma kääntyy kaakkoon.  
Ylempänä itärannalla aloitettua laajan rantaniityn kivikon avausta jatketaan koillisrannalla. 
 
 

  
 
Kuvat Mutikaisenkari 11 ja 12. Mutikaisenkarin alaosien laajaa rantakivikkoa. Koskiveneiden käyttämä 
väylä kulkee keskellä uomaa, joten rantakivikkoon avattavaa pienpoikasaluetta voidaan laajentaa 
päävirtaa päin. 
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Kuvat Mutikaisenkari 13 ja 14. Mutikaisenkarin pitkän, pienpoikasalueeksi kunnostettavan rantaniityn 
alaosia. 
 
 
Kuvat Mutikaisenkari 13 ja 14 on otettu noin 300 m kunnostettavan osan alapuolelta 
Patosaaresta sekä sivu- että pääuoman puolelta. Kohdetta ei kannata kunnostaa, sillä 
paikka on työkoneilla huonosti saavutettavissa ja mahdolliset kunnostusalueet melko 
pienet. 
 
 

  
 
Kuvat Mutikaisenkari 16 ja 17.Kuvissa näkyy Patosaaren uittopadolla tukittu sivu-uoma (kuva 16) sekä 
saaren pääuoman vastaista länsirantaa (kts. kunnostuskartta Mutikaisenkari 1). 
 
 
Kuva Mutikaisenkari 18 on otettu koordinaateissa 3676042 7036823 länsirannalta. 
Kuvauspaikalta noin 10 m ylävirtaan alkaa matala ja alkuun kapea rantakivikko, joka 
alavirtaan päin mentäessä kuitenkin levenee hyvinkin laajaksi.  
 
Koordinaateissa 3676050 7036797 rantakivikko laajenee niemekkeeksi (kuva 
Mutikaisenkari 19). Rannan kuivillaan olevaa kivikkoa kannattaa tässä avata noin 
kahdella metrillä, jolloin poikasalueen kasvun lisäksi virtaus alapuoliseen osaan 
lisääntyy.  
 
Kuvassa Mutikaisenkari 20 näkyy niemekkeen alapuolista kivikkoa. Tässä keskiuomaa 
matalampi kivikko jatkuu loivasti kaakkoon muodostaen päävirran ja rannan väliin noin 
20 m leveän vaihtelevansyvyisen kivikon. 
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Kivikko ulottuu päävirtaa päin aina koordinaatteihin 3676036 7036739 asti). Syvyys 
kohteessa vaihtelee alle puolesta metristä noin metriin 
 
Koordinaateissa 3675995 7036738 matala osa kapenee jyrkästi kuuteen metriin. Tästä 
10 m alavirtaan päin virtaus loppuu kokonaan, samoin kunnostettava alue.  
 
Koko länsirannan matala ranta-alue muokataan pienpoikaskivikoksi levittämällä sinne 
halkaisijaltaan 5–20 cm seulanperäkiviä. Näitä levitetään niemekkeen alapuolisen 
laajaan alueeseen noin 30 cm paksuksi kerrokseksi. Niemekkeen kohdalle muokataan 
lisääntymissoraikko. 
 
 

  
 
Kuvat Mutikaisenkari 18 ja 19.Mutikaisenkarin länsirannan matalan kivikon yläosia. 
 
 

 
 
Kuvat Mutikaisenkari 20 ja 21. Mutikaisenkarin länsirannan kivikko laajenee niemekkeen alapuolella 
noin 20 metriä leveäksi (kuva 20). Kuvassa 21 näkyy kohta, jossa laaja kivikko äkisti kaventuu. 
 
 



 

 
 

LIEKSANJOEN JA TÄMÄN SIVUJOKIEN TÄYDENNYSKUNNOSTUSSUUNNITELMA 
 

Juha Rouvinen 
 

63 

 
 
Kuva Mutikaisenkari 22.Kuva länsirannan laajan kivikon puolivälistä kohdasta,  
jossa kivikko on leveimmillään. 
 
 

6.3.3.1 Uittolaitteiden poiston yhteydessä tehdyt kunnostukset 

 
Vuonna 1995 muokattiin kosken itärannalle sekä poikas- että lisääntymisaluetta. Soraa 
tähän käytettiin noin 30 m³. 
 
Patosaaren patoon tehtiin kolme virtausaukkoa alapuolisen sivu-uoman virtauksen 
lisäämiseksi. Vuonna 1996 kaivinkone muokkasi patoa uudelleen; tämä oli tarkoitus 
palauttaa koko pituudeltaan ehjäharjaiseksi sekä harventaa tätä alaosasta. Valitettavasti 
suuri osa padosta oli rakennettu pinnan yläpuolelle ulottuvalle kalliolle. Lisäksi 
rakennelma, jonka kivien välistä vesi olisi päässyt kunnolla virtaamaan, olisi edellyttänyt 
koko nykyisen padon purkamista. Tällaisesta rakennelmasta ei kaivinkoneella olisi 
kuitenkaan saatu alkuperäisen kaltaista, kuten oli edellytetty (pato oli käsinladottu), 
joten kummallekin reunalle avattiin kaksi noin metrin levyistä virtausaukkoa. Nämä 
jouduttiin kuitenkin vesioikeuteen lähetetyn muutoshakemuksen vuoksi tukkimaan 
seuraavana vuonna. 
 
 

6.3.3.1 Työkoneiden reitit 

 
Mutikaisenkarin itärannalla on hiekkatien päässä nuotiopaikka sekä laaja 
pysäköintialue, josta johtaa koneura rantaan. Jotta kaivinkone ja traktori olisi 
mahdollista ajaa kunnostettavaan kivikkoon, täytyy matalaan rantakivikkoon muokata 
väliaikainen ajoura aina joenmutkaan asti, josta eteenpäin työkoneet voivat ajaa 
rantaniityn laajaa kivikkoa pitkin (kts. karttapiirros alla). 
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Kunnostuskartta Mutikaisenkari 2. Karttapiirros kaivinkoneen ja traktorin reiteistä Mutikaisenkarin  
alueella. Kartassa joen virtaussuunta on ylhäältä alas. 
 
 

 
 
Kuva Mutikaisenkari 15. Kuvassa näkyy Mutikaisenkarin alaosien 
rantakivikkoa, jota myöten työkoneiden on mahdollista liikkua. 
 
 
Länsirannalle kunnostusmateriaali lienee parhaiten tuotavissa itärannan kautta 
muokkaamalla kivistä päävirran yli kunnostuskivistä väliaikainen ajoväylä. 
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6.3.4 Neitikoski 

 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

3673275 
7036250 

3672535 
7036345 

810 600* + 1 300** 15 600 

* Neitikoski, niskan virtapaikka          ** Neitikoski, koskialue 

 
Kosken kaltevuusprosentti on Erosen (1992) mukaan 0,52. 
 
 

 
 
Kuva 22. Ilmakuva Neitikosken alueen alaosasista. Kuvassa näkyvä alue on sama, joka on esitetty 
kunnostuskartta Neitikoski 1a:ssa. 
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Kunnostuskartta Neitikoski 1. Yleiskarttaan on  
merkitty kaksi erillistä kunnostuskohdetta, joista kummastakin  
on erillinen piirros tarkempine toimenpide-esitykseen. 
 
 

 
 
Kunnostuskartta Neitikoski 1a. 
 
 
Neitikosken alueelta länsirannalta varsinaisen koskialueen yläpuolelta on 
koordinaateissa 3673261 7036278 otettu kuva Neitikoski 1. Tässä alkaa matala 
rantakivikko, edellä mainituissa koordinaateissa vesisyvyys on noin metri mutta 
päävirtaan syvyys lisääntyy nopeasti (tästä rannalle päin vesisyvyys on noin 40 cm).  
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Matalalla kivikolla on leveyttä noin viisi metriä. Paikan kaltevuus vaikuttaa sopivalta 
järvilohen pienpoikasille, joten tähän kunnostetaan niille sopiva alue. Niskalle, hiukan 
yllämainittujen koordinaattien alapuolelle levitetään kutusoraikko (Neitikosken 
yläpuolinen veneenlaskupaikka sijaitsee tässä). Päävirtaa vasten muokataan harva 
kivikko erottamaan kunnostettava alue pääuomasta. 
 
Kuva Neitikoski 2 on otettu koordinaateissa 3673242 7036252. Tässä kivikko kapenee 
noin neljään metriin. Paikalla on runsaasti suuria kiviä, jotka siirretään pienpoikas-
alueelta päävirran reunalle.  
 
Metristä kahteen metriin joesta luoteeseen sijaitsee tulvauoma. Tämä alkaa kivikon 
yläosasta ja päättyy kunnostettavan alueen alle. Tulvauomalla on leveyttä noin metri. 
Tästä poistetaan kooltaan yli 30 cm kivet, se levennetään noin kahteen metriin ja siihen 
levitetään pienpoikaskivikko (kuva Neitikoski 3).  
 
Tulvauoman puolivälissä tämän ja päävirran erottava kannas puuttuu muutaman metrin 
matkalla (tässä oleva matala kivikko avataan) 
 
 

  
 
Kuvat Neitikoski 1 ja 2. Kuvat Neitikosken päävirtaa vasten olevasta kivikosta varsinaisen koskialueen 
yläpuolella. 
 
 

 
 
Kuvat Neitikoski 3 ja 4. Kuvissa näkyy Neitikosken yläosassa sijaitsevaa tulva-uomaa, joka 
kunnostetaan pienpoikasalueeksi. 
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Kuvat Neitikoski 5 ja 6. Kuvassa 5 näkyy yllämainitusta tulva-uomasta päävirran suuntaan erkaneva 
lyhyt uoma ja kuvassa 6 pohjukkaa, johon Neitikosken yläosan kunnostusalue päättyy. 
 
 
Koordinaateissa 3673221 7036244 tulvauoma jakaantuu kahtaalle (kuvat Neitikoski 4 ja 
5): toinen kaartaa takaisin pääuomaan ja toinen jatkaa suoraan noin 10 m päättyen 
kunnostettavan osan alle koordinaateissa 3673210 7036228. Kuva Neitikoski 6 on 
otettu päävirtaa vasten pienpoikasalueeksi muokattavan alueen alaosasta. 
 
 

 
 
Kunnostuskartta Neitikoski 1b. 
 
 
Kuvat Neitikoski 7 ja 8 on otettu Neitikosken ja Ämmänkosken väliin rakennetun 
uittopadon itä- ja länsipäästä. Näihin avataan padon rakennetta muuttamatta pienet 
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virtausaukot, jolloin padon alapuolelle sekä itärantaa että saarta vasten muodostuu 
pienpoikasalueeseen soveltuvat virtaus- ja syvyysolosuhteet. Aivan patoa vasten 
muokataan pienialaiset lisääntymispaikat ja näiden alapuolelle tuodaan halkaisijaltaan 
5–20 cm seulanperäkiviä, näitä levitetään kapeana vyöhykkeenä myös koko padon 
leveydeltä (kts. kunnostuskartta Neitikoski 1b). 
 
Varsinaisen Neitikosken niskalla saarta vasten koordinaateissa 3672712 7036339 
vesisyvyys on noin metri, pintavirtaus hiukan alle ½ m/s ja pohjalla on edelleen ohuelti 
soraa 20 vuoden takaisesta soraikosta (kuva Neitikoski 9). Tähän ei kannattane tuoda 
uutta soraikkoa, sillä uomassa joka puolella soraikkoa on niin kova virtaus, että paikka 
soveltuu paremmin talvehtineille poikasille. Lisääntymispaikka tulee muokata alemmas 
lähelle avatun tulvauoman lounaispäätä. 
 
Saaren ja etelärannan väliin jää pääuomaan saareke. Tämän ja saaren välistä uomaa 
(kuva Neitikoski 10) muokataan talvehtineille poikasille nykyistä paremmin soveltuvaksi 
tuomalla paikalle halkaisijaltaan 10–30 cm seulanperäkiviä. Pintavirtaus on tällä kohdin 
lähes metri sekunnissa, mutta kaksi kallion muodostamaa kynnystä hidastavat sitä 
hiukan. Näistä jälkimmäisen alla sivu-uoma syvenee ja virtaus hidastuu (ei kunnosteta.) 
 
Kuvat Neitikoski 11 ja 12 on otettu koordinaateissa 3672672 7036369. Tässä sivu-
uomasta erkanee tulvauoma (kuva 11 on otettu sivu-uomasta alavirtaan päin ja kuva 12 
tulva-uomasta ylävirran suuntaan). Saarekkeen lounaisrantaa avataan, jolloin virtaus 
tulva-uomaan lisääntyy.  
 
Kuva Neitikoski 13 on otettu tulvauoman niskalta alavirtaan päin. Uomaa avattiin 
miestyönä uittolaitteiden poiston yhteydessä, mutta pohjan kivikokoa ei pystytty 
muuttamaan: kivet ovat lähes poikkeuksetta niin suuria, että ne poistettava ja tuotava 
tilalle halkaisijaltaan 5–20 cm seulanperäkiviä. Uomalla on leveyttä kävelysillan 
yläpuolella keskimäärin kahdeksan metriä, joten uoman lyhyydestä huolimatta 
pienpoikasalueesta tulee melko laaja (kuva Neitikoski 14).  
 
Kuva Neitikoski 15 on otettu tulvauoman ylittävältä sillalta alavirran suuntaan. Uoma 
päättyy noin kahdeksan metrin päässä. Leveyttä sillan alapuolisessa uomassa on noin 
kuusi metriä. Tämäkin kohde kunnostetaan pienpoikasalueeksi. 
 
Kuva Neitikoski 16 on otettu padotun Ämmänkosken alta. Paikka on kallioinen ja virtaus 
voimakas, joten tätä ei kannata yrittää muokata poikasalueeksi.  
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Kuvat Neitikoski 7 ja 8.Kuvissa näkyy Neitikosken uittopato, jonka molempiin päihin on tarkoitus avata 
pienet virtausaukot. 
 
 

  
 
Kuvat Neitikoski 9 ja 10.Kuvassa 9 näkyy Neitikosken varsinainen niska-alue ja kuvassa 10 päävirran 
pohjoispuolinen saaren ja saarekkeen välinen sivu-uoma. 
 
 

  
 
Kuvat Neitikoski 11 ja 12. Kuvissa näkyy Neitikosken  saaren poikki virtaavan tulva-uoman niska. 
 
 

  
 
Kuvat Neitikoski 13 ja 14. Kuvat on otettu tulvauomasta. 
 
 



 

 
 

LIEKSANJOEN JA TÄMÄN SIVUJOKIEN TÄYDENNYSKUNNOSTUSSUUNNITELMA 
 

Juha Rouvinen 
 

71 

 
 
Kuva Neitikoski 15. Kuvassa näkyy tulva-uoman alaosa kävelysillalta kuvattuna. 
 
 

 
 
Kuva Neitikoski 16. Kuva on otettu kallioisesta Ämmänkoskesta. 
 
 

6.3.4.1 Uittolaitteiden poiston yhteydessä tehdyt kunnostukset 

 
Neitikosken pohjoisrannalle talvella 1997 tuotu sora levitettiin koskeen kahdeksi 
lisääntymisalueeksi. Lisäksi miestyönä avattiin kosken alaosassa pohjoisrannalla 
sijaitsevaa tulvauomaa ja etelärannalle levitettiin miestyönä soraa (8 m³). 
 
 

6.3.4.1 Työkoneiden reitit 

 
Kaivinkone ja kunnostusmateriaali saadaan Neitikosken yläpuoliselle virta-alueelle 
rantaan johtavan hiekkatien kautta (kivet ja sora voidaan kipata kuorma-autoista 
suoraan jokeen). 
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Kunnostuskartta Neitikoski 2. Karttapiirros kaivinkoneen ja kunnostusmateriaalin  
reitistä Neitikosken yläosan kunnostuskohteelle. 

 
 

 
 
Kunnostuskartta Neitikoski 3. Karttapiirros kaivinkoneen ja kunnostusmateriaalin reitistä Neitikoskella.  
Kartassa joen virtaussuunta on oikealta vasemmalle. 



 

 
 

LIEKSANJOEN JA TÄMÄN SIVUJOKIEN TÄYDENNYSKUNNOSTUSSUUNNITELMA 
 

Juha Rouvinen 
 

73 

Neitikosken alaosiin kivet ja sora kannattanee tuoda Ämmänkosken alapuolisen 
pohjukan yli lautalla: hiukan kauempana vastarannalla on veneenlaskupaikka, jonka 
kautta siirto on mahdollinen. 
 
 
 

6.3.5 Kattilakoski 
 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

3673070 
7034325 

3673100 
7034170 

180 3 300 15 1 100 

 

 
Kosken kaltevuusprosentti on Erosen (1992) mukaan 0,52. 
 
 

 
 
Kunnostuskartta Kattilakoski 1. 
 
 
Kattilakosken niskalta, tämä länsirannalta alkaa 5–7 m leveä ja välisuvantoineen noin 
210 metriä pitkä perkauskivistä koostuva rantakivikko. Kaltevuus ei ole niin suuri, että 
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alue ei soveltuisi järvilohen pienpoikasille. Putouskorkeus kohteessa lisääntyy 
rantakivikon puolivälin jälkeen, mutta se ei muutu tasaisesti vaan portaittain. 
 
Koordinaateissa 3672995 7034345 sijaitsee ennen varsinaista perkauskivikkoa niemeke 
(kuva Kattilakoski 1). Avaamalla tämä lisääntyy virtaus alapuolisessa matalassa 
lahdukassa (syvyys noin 30–40 cm), jolloin tähän muodostuu kelvollinen pienpoikasalue 
(kuva Kattilakoski 2).  
 
Alapuolisesta, noin 90 metriä pitkästä kivikosta poistetaan kaikki kooltaan yli 30 cm kivet 
ja tilalle tuodaan halkaisijaltaan 5–20 cm seulottuja kiviä noin 30 cm paksuksi 
kerrokseksi. Osa kivikon suurista kivistä jätetään päävirran ja tulevan pienpoikasalueen 
väliin kapeaksi valliksi. Tämän yläosista on otettu kuva Kattilakoski 3 ja alaosista kuva 
4. Kyseinen kivikko alkaa koordinaateissa 3673045 7034285 ja päättyy kohdassa  
3673070 7034170. 
 
 

 
 
Kuvat Kattilakoski 1 ja 2. Kuvassa 1 näkyy länsirannan perkauskivikon niska ja kuvassa 2 tämän 
alapuolinen suvanto, josta edelleen alavirtaan sijaitsee varsinainen perkauskivikko.  
 
 

  
 
Kuvat Kattilakoski 3 ja 4. Kuvissa näkyy Kattilakosken länsirannan kunnostettavaa kivikkoa (kuvassa 3 
tämän yläosaa ja kuvassa 4 alaosaa).  
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Kuva Kattilakoski 5. Kuva länsirannan kunnostusalueen alta. 
 
 
Kuvat Kattilakoski 6 ja 7 on otettu itärannalta kivikosta koordinaateissa 3673119 
7034276. Kuvassa 6 näkyy niskalla oleva kivisuiste, johon on avattu kaksi virtaus-
aukkoa. Koko suisteen yläosa poistetaan. 
 
Kuvassa 7 näkyy, että kivisuiste jatkuu alavirtaan ja erottaa päävirrasta 2–4 metriä 
leveän matalan kivikon. Suisteen alaosaa on uittolaitteiden poiston yhteydessä avattu ja 
levitetty, muttei tarpeeksi, sillä osittain avattunakin se hidastaa liiaksi virtausta yläpuolen 
allasmaisessa kivikossa. 
 
Kivisuiste saa jäädä päävirtaa vasten, ainoastaan sen harvasta alaosasta poistetaan 
lisää kiviä, jolloin alueesta muodostunee talvehtineille poikasille kelvollinen. Kunnostus-
kohteen alaosassa on pieni saareke ja tämän ympärillä suuria kiviä, jotka myös estävät 
virtausta (kuva Kattilakoski 8). Saareke saa jäädä, mutta muutoin tämän molemmin 
puolin avataan kosken alle jatkuvat virtausuomat. 
 
Muutoin kaikki halkaisijaltaan yli 30 cm kivet poistetaan koko suisteen ja rannan 
väliseltä alueelta ja tilalle levitetään pienpoikaskivikko. 
 
 

  
 
Kuvat Kattilakoski 6 ja 7.Kuvassa 6 näkyy Kattilakosken itärannan matalan kivikon yläosaa tukkivaa  
kvisuistetta ja kuvassa 7 kuinka sama suiste jatkuu alavirtaan päin erottaen rantakivikon päävirrasta. 
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Kuva Kattilakoski 8. Kuva on otettu itärannan kunnostuskohteen alaosasta. 
 
 

6.3.5.1 Uittolaitteiden poiston yhteydessä tehdyt kunnostukset 

 
 
Talven 1996–1997 aikana levitettiin kutusoraa kahteen paikkaan koskenniskalle. Näistä 
länsirannan tuntumassa oleva toiminee lisääntymisalueena, mutta itärannan lähelle 
viety sora lienee joutunut liian kovaan virtaan. 
 
 

6.3.5.1 Työkoneiden reitit 

 
Kaivinkone ja kunnostusmateriaali on todennäköisesti tuotavissa paikalle parhaiten 
lautalla Kattilajärven yli. Toinen mahdollisuus on, että lautalla paikalle tuodaan vain 
kaivinkone, joka avaa rantakivikon, johon helikopteri myöhemmin pudottaa 
kunnostuksessa käytettävät kivet ja soran. 
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Kunnostuskartta Kattilakoski 2. Karttapiirros kaivinkoneen ja kunnostusmateriaalin reitistä 
Kattilakoskelle. Kartassa joen virtaussuunta on ylhäältä alas. 

 
 
 

6.3.6 Murrookoski 
 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

3673705 
7032305 

3674190 
7032110 

530 1 900* +  
2 100** 

20 1 100 

* Murrookoski, länsiranta          ** Murrookoski, itäranta 

 
Kosken kaltevuusprosentti on Erosen (1992) mukaan 0,33. 
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Kunnostuskartta Murrookoski 1. Yleiskarttaan on  
merkitty kaksi erillistä kunnostuskohdetta, joista kummastakin  
on erillinen piirros tarkempine toimenpide-esitykseen. 
 
 

 
 
Kunnostuskartta Murrookoski 1a. 
 
 
Kuva Murrookoski 1 on otettu kosken niskan laajasta poikaskivikosta. Niskan 
koordinaatit ovat 3673713 7032264 (kuva Murrookoski 1). Kivikko on laaja, 
leveimmillään yli 20-metrinen (kuva Murrookoski 3). Sekä vesisyvyys että pohjan 
kivikoko sopivat pienpoikasalueeseen; alue muistuttaakin ominaisuuksiltaan Mustan 
Pyörteen länsirantaa. 
 



 

 
 

LIEKSANJOEN JA TÄMÄN SIVUJOKIEN TÄYDENNYSKUNNOSTUSSUUNNITELMA 
 

Juha Rouvinen 
 

79 

Vaikka matalikon kivet kokonsa puolesta pääosin soveltuvatkin vastakuoriutuneille ja 
kesänvanhoille poikasille, kuten Mustalla Pyörteellä, koostuu pohja vain yhdestä 
kivikerroksesta, joten huokoisuus ja mikrovirtaukset puuttuvat.  
 
Siksi Murrookosken niskan matalikkoon tulee levittää halkaisijaltaan 5–20 cm seulottuja 
kiviä, mutta näillä ei tarvitse peittää koko pohjaa, niitä tarvitaan vain täydentämään 
pohjakivikkoa. Laajassa kivikossa on myös suuria, yli 30 cm:in kokoisia kiviä. Näitä 
siirretään kivikon reunalle päävirtaa vasten. 
 
Rantapenkkaa vasten avataan kivikkoon virtausuoma (kuva Murrookoski 2), jossa riittää 
vettä myös alivedellä, ja tästä saatavat kivet levitetään ylävirtaan kohti Murroojärveä 
(jatketaan poikasaluetta ylävirran suuntaan). Niskan lähellä keskellä kivikkoa on muuta 
pinnan yläpuolelle yltävistä kivistä muodostunut harva kiviröykkiö, joka saa jäädä. 
Tämän lounaispuolella on kivikon läpi menevä virtausuoma, jollainen kaivetaan myös 
kiviröykkiöiden koillispuolelle.  
 
Kivikon alaosan koordinaatit ovat 3673737 7032275 (kuva Murrookoski 4).  
 
 

  
 
Kuvat Murrookoski 1 ja 2.Kuvissa näkyy Murrookosken niskan laajan poikaskivikon lännen- ja 
luoteenpuoleiset osat. 
 
 

  
 
Kuvat Murrookoski 3 ja 4. Kuva  3Murroon niskan laajasta poikaskivikosta on otettu rannalta kaakkoon 
päin, jossa kivikko on leveimmillään. Kuvassa 4 näkyy kivikon alaosaa. 
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Koordinaateista 3673886 7032201 alkaa länsirannalla, noin 100 metriä edellisen 
kohteen alavirranpuolella uusi pienpoikasalueeksi muokattava rantakivikko (kuva 
Murrookoski 5). Matala kivikko ulottuu noin kahdeksan metriä pääuomaan päin.  
 
Kivet siirretään rannalle lukuun ottamatta niitä, joista kasataan kapea kivivalli päävirtaa 
vasten ja tilalle levitetään pienpoikaskivikko. Kivikko päättyy koordinaateissa 3673885 
7032200. 
 
 

  
 
Kuvat Murrookoski 5 ja 6. Kuvat on otettu Murrookosken länsirannan noin 50 m pitkästa rantakivikosta, 
joka kunnostetaan pienpoikasalueeksi. 
 
 
Murrookosken länsirannalta koordinaateista 3673913 7032187 alkaa noin 50 m pitkä 
sivu-uoma (kuva Murrookoski 7). Tämän niskan ja päävirran välissä on matala kivikko. 
Sivu-uoma on avattu rantakivikkoon uittolaitteiden poiston yhteydessä 20 vuotta sitten. 
 
Sivu-uoman yläpuolella on suurikokoisten kivien osittain täyttämä lahdukka, jota 
avataan niin, että pääuomasta saadaan ohjattua nykyistä suurempi virtaama sivu-
uomaan. Osa poistettavista kivistä tulee siirtää päävirtaa vasten. 
 
Sivu-uoma on noin kaksi metriä leveä, ja sen reunoilla, erityisesti länsirannalla on noin 
kolme metriä leveä perkauskivikko, jossa on runsaasti suuria lohkareita (kuva 
Murrookoski 8). Perkauskivikon kivet siirretään rannalle ja uoma levennetään viiteen 
metriin. Avatussa osassa uomaa kivikoko on edelleen liian suuri, joten kaikki kooltaan 
yli 30 cm kivet poistetaan myös sieltä. 
 
 



 

 
 

LIEKSANJOEN JA TÄMÄN SIVUJOKIEN TÄYDENNYSKUNNOSTUSSUUNNITELMA 
 

Juha Rouvinen 
 

81 

 
 
Kunnostuskartta Murrookoski 1b. 
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Noin 20 metriä niskalta alavirtaan sivu-uoma laajenee lähes kokonaan perkauskivillä 
täytetyksi altaaksi (koordinaatit .ovat 3673929 7032173). Tässä sivu-uoma kääntyy 
itään ja haarautuu 10 metrin päässä kahtaalla Y-kirjaimen muotoisesti (kuvat 
Murrookoski 9–11). Tässä noin metrin levyistä puromaista uomaa levennetään kahdella 
metrillä, mutta uoman alaosat jätetään nykyiseen kokoonsa. Sivu-uoman alla päävirtaa 
vasten on virtausta tukkivaa kivikkoa, joka avataan. 
 
Yllämainitun altaan vieressä sijaitsee koordinaateista 3673939 7032173 alkava lyhyt ja 
umpeen kivetty tulvauoma, joka päättyy sivu-uoman etelänpuolelle koordinaateista 
3673951 7032182. Tulva- ja sivu-uoman erottaa noin metrin levyinen kannas, joka 
avataan (kuva Murrookoski 12). Tulvauoma on ollut ennen umpeenkiveämistä noin neljä 
metriä leveä, jollaiseksi se palautetaan tyhjentämällä tästä kaikki perkauskivet. Näin 
toimitaan myös edellämainitun kivillä täytetyn altaan suhteen. Koko avattu ja laajennettu 
sivu-uoma muokataan pienpoikasalueeksi levittämällä tämän pohjalle noin 30 cm kerros 
halkaisijaltaan 5–20 cm seulottuja kiviä.  
 
 

  
 
Kuvat Murrookoski 7 ja 8. Kuvat on otettu Murrookosken länsirannan sivu-uoman niskalta. 
 
 

  
 
Kuvat Murrookoski 9 ja 10. Länsirannan perkauskivikkoon 20 vuotta sitten avattua sivu-uomaa. Sivu-
uoma haaroittuu loppuosassa kahdeksi erilliseksi avaukseksi, joista kuvassa 10 näkyy ylempi. 
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Kuvat Murrookoski 11 ja 12. Kuvassa 11 näkyy sivu-uoman loppuosan kahdesta erillisestä avauksesta 
alempi. Kuva 12 on otettu perkuukivillä täytetystä tulva-uomasta sekä tämän ja sivu-uoman alaosan 
erottavasta kannaksesta. 
 
 
Koordinaateissa 3673925 7032260 alkaa Murrookosken itärannalla perkauskivikko. 
Virtausnopeus rantakivikkoa vasten on niin kova, ettei tänne kannata levittää 
kutusoraikkoa. Niskan alapuolelta koordinaateissa 3673938 7032247 erkanee 
itärannalle tulvauoma, etäisyys pääuomasta vaihtelee 5–10 m:iin (kuva Murrookoski 
13).  
 
Tämä on noin kaksi metriä leveä ja runsaskivinen (kuvat Murrookoski 14 ja 15). Vaikka 
kivikoko on hiukan suuri pienpoikasaluetta ajatellen, on suurempi ongelma veden 
vähyys. Tulva-uoman niskalta useita metrejä päävirtaan päin on avattava virtausuoma. 
Myös tulvauoman kivikkoa tulee muokata: kaikki kooltaan yli 30 cm kivet poistetaan ja 
tilalle tuodaan täydentämään nykyistä pohjakivikkoa halkaisijaltaan 5–20 cm seulottuja 
kiviä.  
 
Kuvat Murrookoski 16 ja 17 on otettu päävirtaa vasten olevan perkauskivikon yläosasta. 
Tästä on kosken niskalle noin 20 m. Kivikko muokataan pienpoikasalueeksi poistamalla 
suuret kivet (>30 cm), jättämällä päävirtaa vasten kapean kivivallin ja tuomalla tilalle 
halkaisijaltaan 5–20 cm seulanperäkiviä. 
 
Koordinaateissa 3674017 7032206 on itärannan kupeella virrassa noin 25 neliömetrin 
soraikko (kuva Murrookoski 18). Vesisyvyys soran päällä on 30–60 cm. Soraikon ylä- ja 
alapuolella rantakivikolla on leveyttä noin viisi metriä.  
 
Koordinaateissa 3674074 7032227 päättyy itärannan perkauskivikko (kuva Murrookoski 
19). Tämän alavirranpuolella on laaja suvanto. 
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Kuva Murrookoski 13. Kuvassa näkyy Murrookosken itärannalta alkavan tulvauoman niska. 
 
 

 
 
Kuvat Murrookoski 14 ja 15. Kuvat on otettu itärannan tulvauomasta. 
 
 
 

  
 
Kuvat Murrookoski 16 ja 17.Kuvissa näkyy Murrokosken itärannalla päävirtaa vasten olevaa 
perkauskivikkoa. 
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Kuvat Murrookoski 18 ja 19.Kuvassa 18 näkyy perkauskivikon kupeella sijaitseva soraikko ja kuvassa 
19 kunnostettavan kivikon alaosaa. 
 
 

6.3.6.1 Uittolaitteiden poiston yhteydessä tehdyt kunnostukset 

 
Koskenniskalle lähelle itärantaa levitettiin vuonna 1996 noin 10 m³ soraa sekä 
parannettiin veden virtausta rantakivikossa. 
 
Länsirannalle tehtiin kolme pienialaista kutusoraikkoa miestyönä. 
 
 

6.3.6.1 Työkoneiden reitit 

 
Murroon nuotiopaikalle koordinaatteihin 3673987 7032123 on olemassa koneura (kuva 
Murrookoski 21). Ura alkaa Siikakosken pysäköintipaikalle johtavalta hiekkatieltä 
koordinaateissa 3674091 7031950 (kuva Murrookoski 22). Tätä kautta on mahdollista 
kuljettaa ainakin länsirannan sivu-uoman kunnostuksessa tarvittavat kivet ja sora 
kohteeseen, ja vaellusreittiä leventämällä myös kahteen muuhun länsirannan 
kohteeseen. Toinen vaihtoehto on tuoda kunnostusmateriaali lautalla Murroojärven yli 
(kaivinkone on tuotavissa paikalle joko lautalla tai ajettavissa Murroon nuotiopaikalta 
harvan havupuuston läpi).  
 
Noin 400 metrin päässä itärannan kunnostuskohteesta sijaitsee valmis koneura. Reitti 
täältä kosken rantaan on melko pienin puustovaurioin avattavissa harvaan 
havumetsään (kts. alapuolinen kartta). 
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Kunnostuskartta Murrookoski 2. Karttapiirros kaivinkoneen ja kunnostusmateriaalin mahdollisista 
reiteistä Murrookosken työkohteille. Kartassa joen virtaussuunta on ylhäältä alas. 

 
 

 
 
Kuva Murrookoski 20. Kuva Murrookosken itärannan havumetsästä vaellusreitin kohdalta. 
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Kuvat Murrookoski 21 ja 22. Kuvat on otettu Murroon nuotiopaikalle johtavalta koneuralta. 
 
 
 

6.3.7 Siikakoski 

 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

3674210 
7031665 

3673610 
7030840 

1 200 7 600* + 
3 800** 

25 3 600 

* Siikakoski, länsiranta           ** Siikakoski, itäranta 

 
Kosken kaltevuusprosentti on Erosen (1992) mukaan 0,57. 
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Kuva 23. Ilmakuva Siikakosken riippusillan alapuolisesta uomasta  
(vrt. kunnostuskartat Siikakoski 1c ja 1d ). 
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Kunnostuskartta Siikakoski 1. Yleiskarttaan on merkitty neljä  
erillistä kunnostuskohdetta, joista kummastakin on erillinen piirros  
tarkempine toimenpide-esitykseen. 
 
 
Kuva Siikakoski 1ja 2 on otettu Siikakosken länsirannalta ylimmän patosaaren 
alapuolelta. 
 
Uittopatoa, johon on uittolaitteiden poiston yhteydessä avattu kaksi virtausaukkoa, 
puretaan niin, että paikalle jää virtausaukkojen tasalle yltävä pohjapato. Näin saadaan 
lisättyä virtausta alapuoliseen sivu-uomaan, mutta samalla estetään pääuoman 
virtaaman väheneminen tasolle, joka vaikeuttaisi koskiveneilyä.  
 
Padon purkamisesta saatavilla kivillä täytetään tämän alapuolista uomaa. Tarkoitus ei 
ole täyttää kaikkia syviä altaita, vaan muokata mahdollisimman laaja alue pohjasta 
sellaiseksi, että tämän päälle voidaan levittää pienpoikaskivikko, josta löytyy suojaa 
lohenpoikasille kaikilla vedenkorkeuksilla. Myös alapuolisen niemekkeen ja tämän ylä- 
ja alapuolisen laajan perkauskivikon kivien suhteen toimitaan samoin (kuvat Siikakoski 
3 ja 4). Padosta saatavista kivistä osa käytetään saaren eteläpuolelle muokattavaan 
kivivalliin, joka erottaa pää- ja sivu-uoman ja estää päävirran kääntymisen uuteen sivu-
uomaan. 
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Kunnostuskartta Siikakoski 1a. 
 
 
Periaatteessa koko toimenpidealueelle syvimpiä altaita ja rannan poukamien 
mahdollisia suvantoja lukuun ottamatta levitetään halkaisijaltaan 5–20 cm seulotuista 
kivistä huokoinen kivikerros. 
 
Kivisen niemekkeen poisto sivu-uoman puolivälissä yhdessä alapuolisen uittopadon 
purkamisen kanssa lisännee virtausta näiden välisessä matalassa kivikossa niin paljoin 
(kuva Siikakoski 5), että seulanperäkivien tuonnin myötä tähän muodostuu hyvä 
pienpoikasalue (nyt virtausta ei ole lainkaan). Kivikon alapuolella uomassa on pohjukka, 
johon saattaa avausten jälkeenkin jäädä suvantoinen alue (kuva Siikakoski 6). 
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Kuva Siikakoski 7 on otettu alimmasta uittopadosta alavirtaan päin. Purkamalla koko 
pato saataneen tämän alapuolisen uoman virtausnopeuden ja syvyyden vaihtelu tehtyä 
sellaiseksi, että kohde seulanperäkivien (koko 5–20 cm) levittämisen myötä soveltuu 
kokonaisuudessaan pienpoikasille. Uoman syvyyttä muokataan sekä padosta että 
päävirtaa vasten olevasta kivisuisteesta saatavilla kivillä (kuva Siikakoski 8). 
 
Padon kiviä käytetään myös saaren pohjoispäästä alkavaan, pää- ja sivu-uoman väliin 
rakennettavaan kivivalliin. Patosaarten kohdalla päävirta tekee S-mutkan. Kivivallin ei 
tarvitse kattaa koko saarten välistä osuutta, mutta, jotta päävirtaa ei ohjautuisi liiaksi 
sivu-uomaan, sen tulee olla riittävän pitkä sekä yläpuolisen patosaaren alla että 
alimman yläpuolella. 
 
Kuvissa Siikakoski 9 ja 10 näkyy perkauskivikkoa alimman patosaaren alla. Kuvat 10 on 
otettu koordinaateissa 3674214 7031462 kivikkoon avatusta virtausuomasta. Kivikko 
muokataan tämän kaltaiseksi. Purettavan kivikon seassa on halkaisijaltaan alle 30 cm 
kiviä, joita tulee hyödyntää kohteen uudelleenmuokkauksessa. Perkauskivikkoon voi 
myös jättää muutaman saarekkeen. Kohteeseen levitetään seulanperäkiviä vain 
täydentämään suurten kivien väleissä jo olemassa olevaa pienpoikaskivikkoa. 
 
 

 
 
Kuvat Siikakoski 1 ja 2. Kuvissa näkyy Siikakosken sivu-uoman yläosia. Kuvassa 1 näkyvä uittopato 
puretaan virtausaukkojen tasalle. 
 
 

 
 
Kuvat Siikakoski 3 ja 4. Kuvat on otettu Siikakosken sivu-uomasta tämän puolivälistä. Kuvassa 4 näkyy 
kivistä niemekettä, joka puretaan. 
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Kuvat Siikakoski 5 ja 6.Ennen alinta patosaarta sivu-uomassa on suvantoinen laaja poukama (kuva 6) 
ja tämän yläpuolella matala kivikko. Purkamalla uittopato lisääntynee virtaus myös kuvissa näkyvällä 
uomanosalla. 
 
 

 
 
Kuvat Siikakoski 7 ja 8. Kuvissa näkyy alimman uittopadon alapuolista sivu-uomaa. 
 
 

 
 
Kuvat Siikakoski 9 ja 10. Kuvissa näkyvä alimman patosaaren eteläpuolella pää- ja sivu-uoman 
erottama perkauskivikko, joka avataan kokonaisuudessaan. 
 
 
Kuvat Siikakoski 11 on otettu koordinaateissa 3674252 7031663 kosken yläosassa itä-
rannalla olevan perkauskivikon niskalta. Tästä alkaa noin 30 m pitkä kivikko, jolla on 
leveyttä noin viisi metriä.  
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Paikka kunnostetaan pienpoikasalueeksi poistamalla kivikko päävirtaa vasten jättävää 
kapeaa kivivallia lukuun ottamatta ja tuomalla tilalle halkaisijaltaan 5–20 cm seulanperä-
kiviä. 
 
Kunnostuskohteen alareuna on koordinaateissa 3674215 7031562 (kuva Siikakoski 13).  
 
 

 
 
Kuvat Siikakoski 11 ja 12. Kuvissa näkyy Siikakosken itärannalla ylimmän patosaaren kohdalla olevaa 
perkauskivikkoa. Kohteeseen on muokattavissa pienpoikasalue. 
 
 

 
 
Kuva Siikakoski 13. Siikakosken itärannan ylimmän kunnostuskohteen alaosasta otettu kuva. 
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Kunnostuskartta Siikakoski 1b. 
 
 
Kuva Siikakoski 14 on otettu länsirannalta koordinaateissa 3674202 7031405. Tästä 
alkaa yläosistaan noin neljä metriä leveä, kunnostettava rantakivikko. Kivikon yläpäässä 
oleva niemeke poistetaan, jolloin saadaan alapuolisen kivikkoon ja pohjukkaan lisää 
virtausta. Kunnostus toteutetaan kuten ylempänä: kivikkoa harvennetaan ja tilalle 
tuodaan halkaisijaltaan 5-20 cm seulanperäkiviä. Vaikka päävirtaa vasten jätetään 
harva kivivalli, saadaan tähän muokattua viisi metriä leveä pienpoikasalue. Uoman 
kaltevuus on edelleen sen verran pieni, että alue soveltunee virrannopeuden puolesta 
hyvin pienpoikasille.  
 
Kuvat Siikakoski 15 ja 16 on otettu koordinaateissa 3674183 7031393. Matala 
rantakivikko ulottuu tässä pääuomaan päin noin kahdeksan metriä ja jatkuu alavirtaan 
päin yhtä leveänä. 
 
Kuva Siikakoski 17 on otettu koordinaateissa 3674158 7031343. Tästä on alavirtaan 
päin avattava kivinen niemeke. Poistamalla niemeke ja rantakivikko koko joenmutkan 
osuudella noin viiden metrin leveydeltä saadaan tähän laaja pienpoikasalue. Osa 
suurista kivistä (halkaisija >30 cm) siirretään päävirtaa vasten ja paikalle levitetään 
halkaisijaltaan 5-20 cm seulanperäkiviä. 
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Kuva Siikakoski 18 on otettu koordinaateissa 3674105 7031264. Kuvassa näkyvän 
rantakivikon suhteen menetellään kuten edellä. Kuvan yläosassa näkyy poukama, 
,johon kunnostettava alue päättyy. 
 
 

 
 
Kuvat Siikakoski 14 ja 15. Kuvat on otettu Siikakosken länsirannan kunnostuskohteista keskimmäisestä, 
tämän yläosasta. 
 
 

 
 
Kuvat Siikakoski 16 ja 17.Länsirannan keskimmäisen kunnostuskohteen matalaa kivikkoa, joka ulottuu 
aina kahdeksan metrin päähän rantaviivasta. 
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Kuva Siikakoski 18. Länsirannan keskimmäisen kunnostuskohteen alin rantakivikko. Kunnostettava alue 
päättyy kuvan yläosassa näkyvään pohjukkaan. Taustalla on Siikakosken ylittävä riippusilta. 
 
 

 
 
Kunnostuskartta Siikakoski 1c. 
 
 
Siikakosken länsirannalla riipusillan alapuolella sijaitsee tukittu tulvauoma. Tämä alkaa 
pienestä poukamasta koordinaateissa 3673915 7031080. (Kuva Siikakoski19).  
 
Koko tulvauoma kunnostetaan pienpoikasalueeksi. Yläpuolisesta poukamasta avataan 
noin viisi metriä leveä virtausuoma, jonne levitetään kerros halkaisijaltaan 5-20 cm 
seulanperäkiviä. Uoman kivistä paikalleen saavat jäädä vain alle 30 cm kokoiset. 
 
Tulvauoma päättyy koordinaateissa 3673876 7031036.  
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Kuvat Siikakoski 19 ja 20. Kuvissa näkyy Siikakosken länsirannalla riippusillan alapuolella sijaitsevan 
tulvauoman yläosia. Tämä on länsirannan kunnostuskohteista alin. Kohteeseen muokataan 
pienpoikasalue. 
 
 

 
 
Kuvat Siikakoski 21 ja 22. Länsirannan alimman kunnostuskohteen alaosaa. 
 
 



 

 
 

LIEKSANJOEN JA TÄMÄN SIVUJOKIEN TÄYDENNYSKUNNOSTUSSUUNNITELMA 
 

Juha Rouvinen 
 

98 

 
 
Kunnostuskartta Siikakoski 1d. 
 
 
Kuvat Siikakoski 23 ja 24 on otettu itärannan laajan tukitun tulvauoman niskalta 
koordinaateissa 3673911 7030976. Kuvanottopaikalta alavirtaan 50 m sijaitsee pieni 
saari.  
 
Kuvanottopaikan ja saaren välisestä laajasta perkauskivikosta aina tämän itäpuolella 
olevaa pohjukkaa myöten poistetaan kaikki kooltaan yli 30 cm kokoiset kivet. Muutamia 
saarekkeita jätetään, mutta muutoin koko alueelle levitetään halkaisijaltaan 5-20 cm 
seulanperäkiviä. Perkauskiviä on siirrettävissä saaren takaiseen pohjukkaan 
madaltamaan sitä (nyt siellä kasvaa paikoin kortteita), kunhan paikalle jätetään avoin 
virtausuoma. 
 
Kuva Siikakoski 25 on otettu päävirtaa vasten kasatun perkauskivikon alaosasta 
koordinaateissa 3673871 7030919.  
 
Kuvassa Siikakoski 26 näkyy laajan tulvauoman eteläpäässä saaren ja rannan välissä 
oleva lyhyt koski koordinaateissa 3673814 7030864. Koskella on leveyttä noin viisi 
metriä. Uomaa avataan ja levennetään kahdella metrillä, jotta virtaus yläpuolisessa 
pohjukassa lisääntyisi (kuva Siikakoski 27). 
 
Pohjukan itäosaan laskee koordinaateissa 3673908 7030875 puro, Alaosa purosta 
(kuva Siikakoski 28) on hyvää poikasaluetta, joka jätetään ennalleen.  



 

 
 

LIEKSANJOEN JA TÄMÄN SIVUJOKIEN TÄYDENNYSKUNNOSTUSSUUNNITELMA 
 

Juha Rouvinen 
 

99 

 
Kuvassa Siikakoski 29 näkyy purouomaa ylävirtaan päin. Puro kaventuu noin 1,5 
metriin, joten täällä uomaa kannattaa hiukan leventää. Siitä kannattaa myös siirtää pois 
muutamia suurimpia kiviä sekä tuoda tilalle pienpoikaskiviä.  
 
Koordinaateissa 3673969 7030857 (kuva Siikakoski 30) puro muodostaa pienen altaan 
ja kääntyy kaakkoon päin. 
 
Puron koskimaisen osan niskan koordinaatit ovat 3673985 7030823 (kuva Siikakoski 
31).  
 
 

 
 
Kuvat Siikakoski 23 ja 24. Itärannan tulvauoman erottaa päävirrasta laaja perkauskivikko. Koko kivikko 
avataan ja muokataan pienpoikasalueeksi. 
 
 

 
 
Kuvat Siikakoski 25 ja 26. Kuvassa 25 näkyy Itärannan tulvauoman päävirtaa vasten olevan 
perkauskivikon saarta vasten olevaa alaosaa ja kuvassa 26 saaren eteläpäässä sijaitseva lyhyt koski. 
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Kuva Siikakoski 27.Tulvauomaan saaren itäpuolelle muodostunut seisovan veden pohjukka. 
 
 

 
 
Kuvat Siikakoski 28 ja 29.Tulvauoman itärannalle virtaavan puron alaosia. 
 
 

 
 
Kuvat Siikakoski 30 ja 31. Tulvauoman itärannalle virtaavan puron yläosia. 
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6.3.7.1 Uittolaitteiden poiston yhteydessä tehdyt kunnostukset 

 
Siikakosken länsirannalle levitettiin vuonna 1996 yhteensä 29 m³ soraa neljään kohtaan 
koskessa. Vuonna 1997 Siikakoskella nuotiopaikan alapuolelle aiemmin levitetty 
soraikko siirrettiin syvempään veteen. Lisäksi paikalle kaivettua kahta pääuomasta 
eroavaa lyhyttä puroa kivettiin. 
 
Luoteisrannan ylempään uittopatoon avattiin kaksi virtausaukkoa. Toisen patoaukon 
tuntumaan levitettiin pienialainen lisääntymissoraikko. 
 
 

6.3.7.1 Työkoneiden reitit 

 
Siikakosken itärannan ylimmän patosaaren kupeelle tulee pysäköintialueelta noin 150 m 
pituinen valmis koneura (kts. alapuolella oleva karttapiirros). 
 
Siikakosken alimman uittopadon kohdalla olevalle nuotiopaikalle tulee Siikakosken 
pysäköintipaikalle johtavalta hiekkatietä koneura koordinaateista 3673865 7031635 
(kuvat Siikakoski 32 ja 33). 
 
Siikakosken veneenlaskupaikalta Siikakoskentieltä alkaa riippusillalle johtava koneura. 
koordinaateissa 3673246 7030948 (kuva Siikakoski 34). Uralta on kuva Siikakoski 35 
koordinaateissa 3673534 7031110. Koneura liittyy moottorikelkkauralle koordinaateissa 
3673736 7031125, jota myöten se jatkuu Siikakosken sillalle (kuva Siikakoski 36). 
Riippusillan kupeelta kunnostuksessa kivet ja sora on ajettavissa tulvauomaan länsi-
rannan kivikkoon tehtävää väliaikaista ajouraa myöten. 
 
Itärannan ylin kunnostuskohde sijaitsee länsirannan ylimmän patosaaren kohdalla 
vastarannalla, ja jos on mahdollista tehdä kunnostuskivistä väliaikaistie päävirran yli, 
itärannan kohde on mielekästä kunnostaa, muutoin ei. 
 
Siikakosken itärannalla riippusillan eteläpuolella lähelle kunnostettavaa tulvauomaa on 
tehty metsäautotie. Sieltä joen rannalle tulvauoman kohdalle on avattu polku, joka on 
suhteellisen pienin puustovaurioin levennettävissä koneuraksi, jonka kautta 
kunnostusmateriaali voidaan kuljettaa Siikakosken alimpaan kunnostuskohteeseen.  
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Kunnostuskartta Siikakoski 2. Karttapiirros kaivinkoneen ja kunnostusmateriaalin mahdollisista reiteistä 
Siikakosken työkohteille. Kartassa joen virtaussuunta on ylhäältä alas. 

 
 

 
 
Kuvat Siikakoski 32 ja 33.Kuvat on otettu Siikakosken länsirannalle avattavaan sivu-uomaan alimman 
patosaaren kohdalle johtavalta koneuralta. 
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Kuvat Siikakoski 34 ja 35. Kuvat on otettu Siikakosken veneenlaskupaikalta riippusillalle johtavalta 
koneuralta  
 
 

 
 
Kuva Siikakoski 36. Kuva moottorikelkkareittinä käytettävältä koneuralta Siikakosken riippusillan lähellä. 
 
 
 

6.4 Tuulijoki 
 
Tuulijoen suomenpuoleiset kosket sijaitsevat joko rajavyöhykkeellä tai aivan tämän 
tuntumassa. 
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Kuva 24. Yleiskartta kunnostettavista koskialueista. Osuudet, joita on 
suunniteltu kunnostettaviksi, näkyvät kartassa tummennettuina.  
Veden virtaussuunta kartassa on ylhäältä alas. 

 
 

6.4.1 Aittokoski 
 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

3673745 
7045215 

36737605 
7045030 

270 1 250 10 400 

 

Kosken kaltevuusprosentti on Erosen (1992) mukaan 0,95. 
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Kuva 25. Kartta Aittokosken kunnostuskohteesta (tummennettu osuus).  
Karttaan on myös merkitty kohteen maa- ja vesialueen omistus  
(punainen rajalinja sekä kiinteistörekisterinumerot). 

 
 

 
 
Kunnostuskartta Aittokoski 1. Yleiskarttaan on merkitty kolme erillistä kunnostuskohdetta, joista 
jokaisesta on erillinen piirros tarkempine toimenpide-esitykseen.  
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Kuva 26. Ilmakuva Aittokoskesta. Koskialue on rajattu kuvassa valkealla katkoviivoituksella. 

 
 
 

 
 
Kunnostuskartta Aittokoski 1a. 
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Itärannan niskalla olevalla kivikolla on leveyttä noin kuusi metriä. Tänne avattiin 
miestyönä 20 vuotta sitten kapea virtausuoma. Kivikoko on kohteessa kuitenkin liian 
suurta ja liian suuri osa kivikosta on keskivedelläkin kuivillaan. Kaltevuus vaikuttaa 
hyvältä, joten paikkaa kannattaa kunnostaa pienpoikasalueeksi (kuvat Aittokoski 1 ja 2). 
 
Päävirtaa vasten jätetään kapea kivivalli ja tämän ja rannan välinen kivikko avataan 
(paikalle jätetään myös muutamia suuria kiviä) ja tilalle levitetään pienpoikaskivikko. 
Niskalle muotoillaan lisääntymissoraikko.  
 
Aittokosken länsirannalta niskalla on jäljellä 20 vuotta sitten tuodusta sorasta muutaman 
neliön soraikko. Kuitenkin alapuolinen kivikko soveltuu paremmin talvehtineille poikasille 
kuin vastakuoriutuneille poikasille (kuva Aittokoski 3). Virtausnopeus avatussa kivikossa 
on niin suuri, että alue saa jäädä vuodenikäisten tai tätä vanhempien taimenen-
poikasten elinalueeksi.  
 
Kyseistä soraikkoa kannattaa kuitenkin uudelleenmuokata ja laajentaa, sillä länsi-
rannalla aivan lisääntymispaikan alta lähtee kapea tulva-uoma (kuva Aittokoski 4), joka 
jatkuu valmiin poikaskivikon alle (kunnostuskartta Aittokoski 1a). Uoman paikalle 
avataan 1,5–2 m levyinen puro, joka kivetään pienpoikasalueeksi.  
 
 

 
 
Kunnostuskartta Aittokoski 1b. 
 
 
Kuva Aittokoski 5 on otettu luoteeseen kääntyvästä sivu-uomasta. Tämän ja päävirran 
erottaa joukko pieniä saarekkeita. Kivien keskikoon ja virtausnopeuden puolesta jo 
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aiemmin avattu kivikko soveltuvan hyvin talvehtineille poikasille ja muodostaa näin 
luontevan jatkon länsirannan niskan kivikolle:  
 
Kuvat Aittokoski 6 ja7 on otettu saarekkeiden väleistä. Alue on hyvin monimuotoinen: 
syvyys ja virtausnopeus vaihtelevat, samoin pohjan laatu. Tänne muokataan pien-
poikasalue poistamalla osa pohjan kooltaan yli 30 cm kivistä ja tuomalla tilalle 
halkaisijaltaan 5–20 cm seulanperäkiviä.  
 
Kuvat Aittokoski 8 ja 9 on otettu koordinaateissa 3673692 7045151 sijaitsevasta 
matalasta ja hitaasti virtaavasta koskenosasta. Tähän pohjapatoa vasten voisi levittää 
kutusoikon ja muokata tämän pohjois- ja koillispuolelle pienpoikasille soveltuvan alueen 
(kts kunnostuskartta Aittokoski 1b). Luoteiskulmassa on matala pohjapato, jota 
korottamalla ja tiivistämällä virtaus pienpoikasalueelle lisääntyy (nyt paikoin lähes 
nollavirtaus). Ylävirranpuoleinen korteikko, joka sekin on virtauksen esteenä, 
poistetaan.  
 
Koordinaateissa 3673671 7045135 on otettu kuva Aittokoski 10. Täällä on lyhyen sivu-
uoman niskalla edelleen jäljellä soraikko, mutta tämän alapuolelle on kasattu pato 
nostamaan vettä yläpuolisessa uimapaikkana käytettävässä pohjukassa.  
 
 

 
 
Kunnostuskartta Aittokoski 1c. 
 
 
Aittokosken sillalta alavirtaan on otettu kuva Aittokoski 11. Länsi rannalle kivikkoon, 
jossa virtaus hidastuu, voisi muokata poikasalueen (päävirtaa ei kannata kunnostaa). 
Myös itäranta sillan alla olisi muokattavissa, mutta kohde on huonosti saavutettavissa ja 
niin pienialainen, ettei sen kunnostus olisi tarkoituksenmukaista. 
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Kuvat Aittokoski 1 ja 2. Kuvissa näkyy Aittokosken itärannan niskalla sijaitseva kivikko, joka muokataan 
pienpoikasalueeksi. 
 
 

 
 
Kuvat Aittokoski 3 ja 4. Kuvassa 3 näkyy päävirtaa Aittokosken niskalla sekä länsirannan valmista 
poikaskivikkoa. Kuva 4 on otettu tulva-uomasta, johon muokataan pienpoikasalue. 
 
 

 
 
Kuvat Aittokoski 5 ja 6. Kuvassa 5 näkyy Aittokosken länsirannan ja saarekkeet erottava sivu-uoma. 
jKuva 6 on otettu saarekkeiden välisestä virrasta, jonka pohjakivikkoa uudelleenmuokataan. 
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Kuva Aittokoski 7. Kuvassa näkyy Aittokosken keskiosan suurimman  
saarekkeen jakavaa puroa, jonne levitetään lisää poikaskivikkoa. 
 
 

 
 
Kuvat Aittokoski 8 ja 9. Kuvissa näkyy eri suunnista kuvattuna Aittokosken keskiosaan muodostuva 
hitaan virtauksen alue, jonne kunnostetaan lisääntymis- ja pienpoikasalue. 
 
 

 
 
Kuva Aittokoski 10. Kuva Aittokosken ylimmästä lahdukasta.  
Kuvan etualalla näkyy 20 vuoden takaista soraikkoa, jonka alapuolelle on kasattu pato. 
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Kuva Aittokoski 11. Kuva Aittokosken sillan alapuolisesta kunnostuskohteesta. 
 
 

6.4.1.1 Uittolaitteiden poiston yhteydessä tehdyt kunnostukset 

 
Aittokoskella levitettiin vuonna 1996 viisi lisääntymisaluetta. Vuotta myöhemmin kosken 
yläosaan länsirannalle muokattiin poikaskivikkoa ja päävirran idänpuolelle kaksi pientä 
lisääntymisaluetta.  
 
 

6.4.1.2 Työkoneiden reitit 

 
Aittokosken länsirannalla aivan uoman läheisyydessä sijaitsee joensuuntainen koneura, 
josta on tehtävissä lyhyitä pistouria rantapensaiden läpi koskeen. Samoin Aittokosken 
sillalle johtaa koneura, jonka kupeelta kaivinkone ja traktori ovat ajettavissa kosken 
rantavesiin (kuva Aittokoski 12). 
 
 

 
 
Kuva Aittokoski 12. Kuva kaivinkoneen ja traktorin reitiltä Aittokosken alaosaan. 
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Aittokosken kunnostuskohteista vaikeimmin saavutettavissa on itärannan kivikko. 
Kosken niskalle voidaan kasata kunnostusmateriaalista väliaikainen ajoliuska, jonka 
kautta kaivinkone ja traktori ovat ajettavissa itärannalle. 
 
 

 
 
Kunnostuskartta Aittokoski 2. Karttapiirros kaivinkoneen ja traktorin reiteistä Aittokoskella. Kartassa 
joen virtaussuunta on ylhäältä alas. 

 
 
 

6.4.2 Ylävirta 

 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

3673845 
7044530 

3674043 
7044264 

315 1 300 10 400 

 

Kosken kaltevuusprosentti on Erosen (1992) mukaan 0,16. 
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Kuva 27. Kartta Ylävirran kunnostettavasta osasta (tummennettu osuus).  
Karttaan on myös merkitty kohteen maa- ja vesialueen omistus  
(punainen rajalinja sekä kiinteistörekisterinumerot). 

 
 

 
 
Kunnostuskartta Ylävirta 1. 
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Kuva 28. Ilmakuva Ylävirrasta. Kunnostettava alue on rajattu kuvassa valkealla katkoviivoituksella. 

 
 
Ylävirran niskalla länsirannalla koordinaateissa 3673850 7044511 alkaa matala 
rantakivikko, jolla on leveyttä noin kuusi metriä ja jonka vesisyvyys oli tarkastelu-
ajankohtaan noin 30 cm (kuva Ylävirta 1). Tämän yläpuolella on jäljellä 20 vuoden 
takaisista uittolaitteiden poiston yhteydessä tehdyistä kunnostuksista noin 6 m x 2 m -
kokoinen soraikko.  
 
Noin 10 m niskalta alavirtaan rantamatalan vesisyvyys noin 50 cm ja tällä on leveyttä 
noin kahdeksan metriä eli tässä kivikko ulottuu länsirannalta uoman puoliväliin asti. 
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Kunnostuskartta Ylävirta 2. 

 
 
Koordinaateissa 3673914 7044438 kivikon vesisyvyys on edelleen noin puoli metriä, 
mutta rantamatala on kaventunut noin kolmeen metriin rannasta. Tästä alavirtaan 
rantavyöhyke on liian kapea (noin 1m) kunnostettavaksi (kuva Ylävirta 2). Vaikeaksi 
pienpoikasalueen levittämisen kohti keskiuomaa tekee se, että Ylävirrassa matala 
rantavyöhyke vaihtuu syvään väylää lähes pystysuoraan.  
 
Koko rantavyöhyke niskalta tähän asti tulee kuitenkin muokata pienpoikasalueeksi 
levittämällä rantakivikkoon kerros halkaisijaltaan 5–20 cm seulanperäkiviä. Pienpoikas-
alueeseen saa jäädä syvyysvaihtelua niin, että keskivedellä osa kivikosta on kuivillaan. 
Lisäksi niskalla olevaa soraikkoa uudistetaan.  
 
Kunnostettavan osan alapuolella uomassa on noin 30 m pitkä syvä allas (kuva  
Ylävirta 3).  
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Kunnostuskartta Ylävirta 3. 

 
 
Ylävirran alaosassa itärannalla on pieni saari. Sekä tämän ja itärannan väli että noin 
kaksi metriä leveä vyöhyke saaren ympärillä on matalaa kivikkoa, joka jatkuu hiukan 
myös saaren alapuolelle. Kivikko on muokattavissa pienpoikasalueeksi, mutta kohde on 
syvän veneväylän takana niin vaikeasti saavutettavissa, ettei paikkaa kannattane 
kunnostaa. 
 
 

 
Kuva Ylävirta 1. Kuvassa näkyy Ylävirran niskan leveää rantakivikkoa. 
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Kuvat Ylävirta 2 ja 3. Kuvat on otettu kunnostettavan alueen alaosasta. 
 
 

 
Kuvat Ylävirta 4 ja 5. Kuvat on otettu Ylävirran alta. 
 
 
 

6.4.2.1 Uittolaitteiden poiston yhteydessä tehdyt kunnostukset 

 
Ylävirran alueelta purettiin vuonna 1996 kaksi kiviarkkua sekä levitettiin virtaan yksi 
lisääntymisalue. 
 
 

6.4.2.1 Työkoneiden reitit 

 
Ylävirran niskalle johtaa valmis koneura (kuvat Ylävirta 6 ja 7). Uran alkupää on ajotiellä 
hakkuuaukion pohjoisreunassa.  
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Kuvat Ylävirta 6 ja 7. Kuvia kaivinkoneen reitiltä Ylävirran niskalle. 
 
 
Kuva 8 on otettu koneuralta kosken alaosasta ja kuva 9 läheltä hakkuuaukeaa, jonka 
kautta kone ajetaan pois Ylävirralta. Koneura tulee kosken alaosasta suoraan ajotien 
päässä olevalle kääntöpaikalle.  
 
 

 
Kuvat Ylävirta 8 ja 9. Kuvia kaivinkoneen reitiltä Ylävirran alaosassa. 
 
 



 

 
 

LIEKSANJOEN JA TÄMÄN SIVUJOKIEN TÄYDENNYSKUNNOSTUSSUUNNITELMA 
 

Juha Rouvinen 
 

119 

 
 
Kunnostuskartta Ylävirta 4. Karttapiirros kaivinkoneen reitistä Ylävirralla. Kartassa joen  
virtaussuunta on ylhäältä alas. 

 
 
 

6.4.3 Aittovirta 

 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

3674285 
7043700 

3674428 
7043550 

390 3 500 15 1 100 

 

 

Kosken kaltevuusprosentti on Erosen (1992) mukaan 0,23. 
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Kuva 29. Kartta Aittovirran kunnostettavasta osasta (tummennettu osuus).  
Karttaan on myös merkitty kohteen maa- ja vesialueen omistus  
(punainen rajalinja sekä kiinteistörekisterinumerot). 
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Kuva 30. Ilmakuva Aittovirrasta. Kunnostettava alue on rajattu kuvassa valkealla katkoviivoituksella. 

 
 
Aittovirran syvä väylä sijaitsee noin viisi metriä uoman länsirannasta (kts. 
kunnostuskartta Aittovirta 1). 
 
Virtausnopeus Aittovirrassa soveltuu pienpoikasille, joten niskalta alavirtaan koko 
syväväylän ja itärannan välinen alue kannattaa kivetä pienpoikasalueeksi. Tämä 
tarkoittaa halkaisijaltaan 5–20 cm kivistä koostuvan kerroksen levittämistä itärannalta 
noin uoman puoliväliin asti (kuvat Aittovirta 1 ja 2).  
 
Pienpoikaskivikko saa olla syvyydeltään hyvinkin vaihtele: osa saa jäädä jo keskivedellä 
vedellä kuivilleen. Kosken niskalle päävirtaa vasten levitetään soraikko (noin 25 m2). 
 
Kuva Aittovirta 4 on otettu saarekkeen ja länsirannan välisestä uomasta. Saarekkeen 
kupeelta niskan kivikkoa avataan, sivu-uoman kiviä levitetään alavirtaan päin ja tähän 
kaivetaan (hiekkapohja) nykyistä pohjaa syvempi kapea virtausuoma. Kaiken tämän 
päälle tuodaan pienpoikaskiviä. 
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Kuvat Aittovirta 1 ja 2.  
 
 

 
Kuvat Aittovirta 3 ja 4.  
 
 

 
 
Kunnostuskartta Aittovirta 1. 
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Kunnostuskartta Aittovirta 2. 

 
 

6.4.3.1 Työkoneiden reitit 

 
Kuva Aittovirta 5 on otettu länsirannalta, jossa kasvaa 5–10 m korkeaa koivikkoa ja 
männikköä. Koneura joudutaan avaamaan noin 100 m matkalta tämän läpi. Alue on 
tiheään ojitettua ja harvennettua talousmetsää. Noin 100 m joelta alkaa siemen-
puuasentoon jätetty hakkuuaukio, jonka vastakkaisella laidalla noin 50 m päässä 
koordinaateissa 3674127 ja 7043519 sijaitsee ajotien pää.  
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Kuva Aittovirta 5. Kuva kaivinkoneen reitiltä Aittovirran alaosassa. 
 
 

 
Kunnostuskartta Aittovirta 3. Karttapiirros kaivinkoneen reitistä Aittovirralle. Kartassa joen 
virtaussuunta on ylhäältä alas. 

 
 
 
 

6.5 Särkkäjoki 
 
Särkkäjoen koskilla vesimäärä tulee alivedellä todennäköisesti laskemaan niin vähiin, 
että kunnostettaviin osiin on tarpeen muokata syväväylä eli virtausuoma, jossa riittää 
vettä myös alivesiaikaan. Väylään levitetään poikas- tai pienpoikaskiviä ja paikoin myös 
pohjapatoja lisäämään edelleen vesisyvyyttä. Muuta koskenpohjaa syvempi virtaus-
uoma saisi mutkitella matalampien kivikoita keskellä. Näistä osa on sellaisia, että ne 
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jäävät kuivilleen jo keskivedellä, mutta tarjoavat puolestaan suojapaikkoja poikasille 
kevään ja alkukesän runsaan virtaaman aikaan. 
 
 

 
 
Kuva 31. Yleiskartta Särkkäjoen kunnostettavista koski- ja virta-alueista. Osuudet, joita on 
suunniteltu kunnostettaviksi, näkyvät kartassa tummennettuina. Kartassa joen virtaussuunta  
on alhaalta ylös. 

 
 
Poikaskivikossa tulisi olla harvakseltaan halkaisijaltaan yli 30 cm kiviä, yksittäin ja 
ryhmissä, jotta uoman virrannopeus ja syvyys muodostuvat riittävän vaihteleviksi. 
 
Koskiosuuksien välissä on useita suvantoja, jotka jätetään välialtaiksi. Koskiin kannattaa 
levittää noin 4–6 m² soraikkoja. 
 



 

 
 

LIEKSANJOEN JA TÄMÄN SIVUJOKIEN TÄYDENNYSKUNNOSTUSSUUNNITELMA 
 

Juha Rouvinen 
 

126 

Osassa koskia on hiekkapohjaisia ja virta-alueita, jotka voisivat soveltua taimenta 
paremmin harjukselle. 
 
 

 
 
Kuva 32. Ilmakuva Särkkäjoen alimmasta koskialueesta. Kunnostettava alue on rajattu kuvassa 
katkoviivoituksella (vrt. kartta Särkkäjoki 3). Kuvassa vasemmalla näkyy Suurjoen jokiuomaa. 
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6.5.1 Särkkäjoen ylin koskialue 

 
 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

3685875 
7029895 

3685608 
7030260 

550 680 10 200 

 

 
 

 
 
Kartta Särkkäjoki 1. Karttaan on tummennettu joen ylin kunnostettava koskialue. 
Tästä on otettu valokuvia, joiden kuvateksteistä löytyvät tarkemmat kunnostusohjeet 
kussakin kuvassa näkyvälle koskenosalle. Näiden sijainnit on merkitty karttapiirroksiin  
Särkkäjoki 1a ja 1b. Karttaan Särkkäjoki 1 on myös merkitty maa- ja vesialueen omistus 
(kiinteistörekisterinumero). 
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Kartta Särkkäjoki 1a. Karttaan on merkitty, mistä kohdasta kunnostuskohdetta valokuvat 1–16 on otettu. 
Kunnostusehdotukset on kirjattu valokuvien kuvateksteihin. Joen virtaussuunta on kartassa alhaalta 
ylöspäin. 
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Kuvat Särkkäjoki 1 ja 2.  Kuvassa 1 näkyy noin 30 m pituinen koskiosuus ennen noin 20 m pituista 
allasta kuva 2:n kohdalla (takana näkyy hakkuuaukeaa). Uomalla on leveyttä ennen allasta 2–3 metriä, 
jossa se levenee viiteen metriin. Vesisyvyys on tarkasteluajankohtaan keskimäärin noin 20 cm. Virran-
nopeus on kuvassa 1 näkyvällä koskialueella niin suuri, että kohde soveltunee talvehtineille ja tätä 
vanhemmille kaloille. Pohjakivet puuttuvat, joten kunnostus tapahtuu levittämällä pohjalle seulanperäkiviä 
(halkaisija 10-30 cm). Kunnostettavaan osaan jätetään muuta pohjakivikkoa syvempi, mutkitteleva 
syväväylä. jossa riittää virtausta myös alivesiaikaan. Pohjapadoilla sekä hidastetaan virrannopeutta että 
lisätään vesisyvyyttä (voivat olla myös kiviryhmiä). Allas jätetään nykyiselleen. 

 
 

  
 
Kuvat Särkkäjoki 3 ja 4. Uoma on tällä joenosalla 5–6 m leveä, vesisyvyys on 10–15 cm ja pohja on 
tasainen ja suojaton. Pintavirtauksen ja vesisyvyyden perusteella kohteesta on kunnostettavissa pien-
poikasalue. Tänne tuodaan halkaisijaltaan 5-20 cm kokoisia seulanperäkiviä, mutta myös tässä pohjalle 
muokataan syväväylä (kohteen mataluuden ja tasaisuuden vuoksi sellainen jouduttaneen kaivamaan 
hiekkapohjalle). 
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Kuvat Särkkäjoki 5 ja 6. Uoma on tällä kohdin edelleen noin viisi metriä leveä. Kuvien 5 ja 6 välissä 
sijaitsee noin 10 m pitkä ja muuta uomaa syvempi allas, joka jätetään nykyiselleen. Länsirannan kupeella 
altaan yläpuolella uoma jatkuu lähes metrin syvyisenä. Kohde kunnostetaan pienpoikasalueeksi 
levittämällä uomaan halkaisijaltaan 5-20 cm kokoisia seulanperäkiviä, myös syväväylään. Lisäksi tänne 
siirretään rannoilta harvakseltaan suuria kiviä ohjamaan virtausta matalaan uomanosaan. 
 
 

  
 
Kuvat Särkkäjoki 7 ja 8. Uoman leveys vaihtelee kolmesta neljään metriin Pintavirtaus on noin 20–30 
cm/s. Aluetta kunnostetaan pienpoikasalueeksi kuten edellä. 

 
 

  
 
Kuvat Särkkäjoki 9 ja 10. Alavirtaan uoma kaventuu noin viiden metrin matkalla, virtausnopeus lisääntyy 
hiukan ja pohjassa on aiempaa enemmän kiviä. Joenmutkassa itärannalla on poikaskivikkokokoista 
kivikkoa kuivillaan. Kiviä ei kuitenkaan ole paljoa, vain yksi hiekkapohjaan painunut kerros (ei 
huokoisuutta). Osittain länsirannan penkan alla sijaitsee muuta pohjaa syvempi virtausuoma, jota 
kunnostetaan kuten edellä (virtausta ohjataan kuivillaan olevaan kivikkoon), samoin kuin muutakin 
pohjaa. 
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Kartta Särkkäjoki 1b. Karttaan on merkitty, mistä kohdasta kunnostuskohdetta 
valokuvat 17–21 on otettu. Kunnostusehdotukset on kirjattu valokuvien kuvateksteihin. 
Joen virtaussuunta on kartassa alhaalta ylöspäin. 
 
 

  
 
Kuvat Särkkäjoki 11 ja 12. Paikoin pohjalla on soraa, joka matalammissa kohdissa yltää vedenpinnalle 
asti. Kohdetta kunnostetaan pienpoikasalueeksi kuten edellä, Tosin nämä matalat hitaan virtauksen 
alueet soveltunevat harjukselle, joten kyseiset alueet voi myös jättää kunnostamatta, sillä pohjan 
muokkaus todennäköisesti tekisi näöistä harjukselle soveltumattomia. 
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Kuvat Särkkäjoki 13 ja 14. Uoma 4–5 m leveä ja tasainen. Keskimääräinen vesisyvyys on tarkastelu-
ajankohtaan 10-20 cm . Pintavirtaus on noin 20 cm/s. Jos kohdetta ei jätetä harjusalueeksi, muokataan 
tähän pienpoikasalue tuomalla paikalle halkaisijaltaan 5-20 cm kokoisia seulanperäkiviä sekä kaivamalla 
pohjalle mutkitteleva muuta pohjaa syvempi väylä, jossa riittää virtausta myös alivesiaikaan. Tässä mäki 
eristää hakkuuaukean joesta, joten kunnostuskivet tuodaan tänne pohjaa myöten traktorilla edellisestä 
kohteesta. 

 
 

  
 
Kuvat Särkkäjoki 15 ja 16. Kuvan 15 kohdalla uomalla leveyttä noin viisi metriä, pohja on tasainen ja 
keskimääräinen vesisyvyys runsaat 10 cm (paikoin muutamia tätä syvempiä kohtia). Joen ylle on 
kaatunut 10 m matkalla rantapuita. Kuvan 16 pohjoispuolella on suvantoinen osuus, jolla on pituutta noin 
20 m (ei toimenpiteitä). Kuvan 16 alueella uomalla on leveyttä 3–4 m, vesisyvyyttä tarkasteluajankohtaan 
keskimäärin noin 30 cm ja pintavirtausnopeus muutamia kymmeniä senttimetrejä sekunnissa. Kuvien 15 
ja 16 kohdalla jokea kunnostetaan pienpoikasalueeksi kuten aiemmin. 
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Kuvat Särkkäjoki 17 ja 18. Kuva 17 on otettu joenmutkasta koordinaateissa 3685660 7030248. Uoma 
on edelleen vähäkivinen ja pintavirtaus hidas. Pohjalla on muutama kivi, muutoin se on hiekkaa, johon on 
painunut paikoin soraa. Länsirannan kupeelle on virta uurtanut syväväylän, muutoin uomalla on syvyyttä 
15–20 cm. Tähän muokataan jatkoa yläpuolelta aloitetulle pienpoikasalueelle. Kuva 18 on otettu joessa 
olevan matalan kynnyksen kohdalta koordinaateissa 3685661 7030272. Kynnyksen alapuolella on laaja 
allas, joka jätetään nykyiselleen. Uoma on tässä noin kaksi metriä leveä, virtausnopeus paikoin noin puoli 
metriä sekunnissa ja vesisyvyys keskimäärin noin 30 cm (paikoin löytyy selvästi syvempiäkin kohtia). 
joten paikalle voisi kunnostaa poikasalueen talvehtineille poikasille (käytetään kunnostukseen 
halkaisijaltaan 10–30 cm seulanperäkiviä). 

 
 

  
 
Kuva Särkkäjoki 19.  Kuvan kohdalla uoma on 20 metrin matkalla kolme metriä leveä. Virrassa ei ole 
kiviä ja itärannan tuntumassa on syvä, lähes metrinen virtausuoma. Tämäkin alue kunnostetaan 
talvehtineille poikasille. Syväväylä jätetään muuta pohjaa syvemmäksi, mutta sinnekin tuodaan 
poikaskiviä sekä harvakseltaan näitä suurempia kiviä ohjamaan virtausta matalampaan osaan kuitenkin 
niin, että syvimpään kohtaan eli yläpuolisen kynnyksen eteläpuolelle itärannan tuntumaan jätetään syvä 
allas.  
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Kuvat Särkkäjoki 20 ja 21. Kuvat on otettu koordinaateissa 3685649 7030281. Tässä joki tekee mutkan 
ja virtaus hiukan nopeutuu. Uoman reunoilla on suuria kiviä, joista muutama siirretään keskivirtaan. Joella 
on tässä leveyttä kaksi metriä ja vesisyvyyttä noin puoli metriä. Särkkäjoen ylimmän kosken loppuosa 
kunnostetaan talvehtineille poikasille. 

 
 
 

6.5.2 Särkkäjoen keskimmäinen koskialue 

 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

3685355 
7030680 

3685105 
7031030 

450 560 10 150 
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Kartta Särkkäjoki 2. Karttaan on tummennettu joen  
keskimmäinen kunnostettava koskialue. Tästä on otettu 
valokuvia, joiden kuvateksteistä löytyvät tarkemmat kunnostus- 
ohjeet kussakin kuvassa näkyvälle koskenosalle. Näiden sijainnit 
on merkitty karttapiirroksiin Särkkäjoki 2a ja 1b. Karttaan Särkkäjoki 2 
on myös merkitty maa- ja vesialueen omistus (kiinteistörekisterinumero). 
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Kartta Särkkäjoki 2a. Karttaan on merkitty, mistä kohdasta kunnostuskohdetta 
valokuvat 23–37 on otettu. Kunnostusehdotukset on kirjattu valokuvien kuvateksteihin. 
Joen virtaussuunta on kartassa alhaalta ylöspäin. 
 
 

 
 
Kuvat Särkkäjoki 23 ja 24. Kuvan 24 yläosassa näkyy kosken niskaa. Uoma on 2,5 metriä leveä, 
virtausnopeus paikoin puoli metriä sekunnissa ja pohjalla on melko runsaasti kiviä. Tämä osa koskea 
kannattaa muokata talvehtineille tai tätä vanhemmille taimenille soveltuvaksi alueeksi. Vaikka kosken 
yläosassa virrassa on kiviä, poikaskivikkoa tulee täydentää, joten uomaan tuodaan halkaisijaltaan 10–30 
cm seulanperäkiviä. Näitä tarvitaan kuitenkin kattamaan vain noin puolet uoman pinta-alasta. 
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Kuvat Särkkäjoki 25 ja 26. Myös näihin osiin koskea muokataan talvehtineille poikasille soveltuvaa 
aluetta täydentämällä pohjakivikkoa halkaisijaltaan 10–30 cm seulanperäkivillä. Uoman keskelle 
kannattaa koota virtausta hidastavia rakenteita (kiviryhmiä ja pohjapatoja). 
 
 

 
 
Kuvat Särkkäjoki 27 ja 28. Talvehtineille poikasille muokattava koskenosa päättyy kuvassa 27 näkyvään 
altaaseen, joka jätetään ennalleen. Tämän alapuolelle muokataan pienpoikaskivikkoa tuomalla paikalle 
halkaisijaltaan 5–20 cm seulanperäkiviä (kuva 28). Itärantaa vasten jää laaja poikaskivikko kuivilleen. 
Virtausuomaan kasataan muutamia riittävän korkeita pohjapatoja ohjaamaan osa virtauksesta kuivillaan 
olevaan kivikkoon. Samalla päävirtaan jää syviä altaita.  
 
 

 
 
Kuvat Särkkäjoki 29 ja 30. Kuvassa 29 näkyy noin 40 m pitkä joenosa, jossa ei ole pohjakiviä, ja jonka 
virtaus on hidas. Paikan voi jättää tällaiseksi. Kuva 30 on otettu kohdassa, jossa joki on noin kolme metriä 
leveä. Tässä virtausnopeus lisääntyy ja virrassa on jälleen kiviä. Tästä alavirtaan alkaa uusi talvehtineille 
poikasille muokattava alue. 
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Kuvat Särkkäjoki 31 ja 32. Kuvassa 31 joki jatkuu yllämainitunlaisena. Tässä on jokipenkkaa vasten 
muutamia useamman kuution siirtojärkäleitä. Kuvassa 32 näkyy virrassa aiempaa enemmän 
halkaisijaltaan noin 20 cm:n kiviä. Nämä muodostavat kynnysmäisiä rakenteita. Rantapenkoilla on 
perkauskivikasoja. Kuvissa näkyvät koskenosat muokataan talvehtineille poikasille soveltuviksi alueiksi 
tuomalla paikalle halkaisijaltaan 10–30 cm seulanperäkiviä. Oikeankokoisia kiviä on virrassa niin 
runsaasti, että seulottuja kiviä tarvitaan kattamaan vain noin puolet pohjan alasta. 
 
 

 
 
Kuvat Särkkäjoki 33 ja 34. Kuva 33 on otettu uomaan muodostuvan saarekkeen yläpuolelta ylävirran 
suuntaan. Kuvassa ylhäällä näkyy talvehtineille poikasille muokattavaa koskimaista osuutta (kuvat 30–32) 
sekä tämän alapuolista koskea, jossa uoman leveys lisääntyy, virtaus hidastuu ja kivien määrä pohjalla 
vähenee. Kuva 34 on otettu alavirran suuntaan samasta kohdasta kuin edellinenkin kuva. Saareke jää 
kuvassa oikealle ja tämän taakse noin metrin levyinen sivu-uoma. Alavirtaan oikealla on osittain kuivillaan 
poikaskivikkoa. Varsinainen hiekkaan uurtunut suojaton virtausuoma sijaitsee länsirannan tuntumassa. 
Saarekkeen pohjoispuolelle levitetään lisääntymissoraikko ja sekä pää- että sivu-uomaan tämän ala-
puolelle muokataan pienpoikaskivikko. Virtausuoma saa jäädä paikoilleen, mutta siihen muokataan 
pohjapatoja ohjaamaan vettä uoman mataliin osiin.  
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Kuvat Särkkäjoki 35 ja 36. Kuvassa 35 näkyy pääuomaa lähellä edellä mainitun saarekkeen 
pohjoispäätä, jossa viisimetrinen uoma kapenee kahteen metriin. Kuva 36 on otettu saarekkeen 
pohjoispäästä sivu-uoman alta. 
 
 

 
 
Kuva Särkkäjoki 37. Kuvassa näkyy saarekkeen alapuolista uomaa: leveyttä on noin viis metriä ja 
keskimääräinen vesisyvyys noin 30 cm. Pohja on lähes kivetön. Kohde muokataan pienpoikasalueeksi 
levittämällä tänne koko pohjan kattava kerros halkaisijaltaan 5–20 cm seulanperäkiviä. 
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Kartta Särkkäjoki 2b. Karttaan on merkitty, mistä kohdasta kunnostuskohdetta 
valokuvat 38–44 on otettu. Kunnostusehdotukset on kirjattu valokuvien kuvateksteihin. 
Joen virtaussuunta on kartassa alhaalta ylöspäin. 
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Kuvat Särkkäjoki 38 ja 39. Kuva 38 on otettu koordinaateissa 3685185 7030896. Näissä 
koordinaateissa sijaitse länsirannalla kiinni joessa jyrkkä rinne. Tämän eteläpuolelle asti kulkee joen 
viertä vanha metsäkoneura, jota myöten kunnostusmateriaali on kuljetettavissa koskeen. Kivien kuljetus 
yläpuoliseen saarekkeeseen asti onnistuu ajamalla traktorilla uomaa myöten (matala ja kivetön). Kuvat 39 
on otettu edellisen kuvanottopaikan eteläpuolelta. Uoma on tässä noin neljä metriä leveä ja pintavirtaus 
noin 10–20 cm/s. Kuvissa näkyvät koskialueet muokataan pienpoikasalueeksi. 

 
 

 
 
Kuvat Särkkäjoki 40 ja 41. Kuvassa 40 näkyy alavirtaan vasemmalla rannalla kuivillaan olevaa 
pohjakivikkoa. Kuten näkyy, pohjan kivikoko olisi sinällään oikea, mutta kiviä on liian vähän Kuivillaan 
olevan pienialaisen kivikon kupeelle virtaus on uurtanut hiekkaan syväväylän. Kuva 41 on edellisen 
kohteen alapuolelta. Nämä koskialueet muokataan edellisten tapaan pienpoikaskivikoiksi. Virtausuomaan 
kootaan joitakin harvakivisiä pohjapatoja. 

 



 

 
 

LIEKSANJOEN JA TÄMÄN SIVUJOKIEN TÄYDENNYSKUNNOSTUSSUUNNITELMA 
 

Juha Rouvinen 
 

142 

 

 
 
Kuva Särkkäjoki 42. Kuvassa on koskialuetta edellisen kohteen alapuolella. Uoma on noin neljä metriä 
leveä ja vähäkivinen. Kunnostus kuten edellä. 
 
 

 
 
Kuvat Särkkäjoki 43 ja 44. Kuvat 43 ja 44 (ensimmäinen ylävirtaan ja jälkimmäinen alavirtaan) on otettu 
vanhan sillan kohdalta Särkkäjoesta noin 50 m Kokkojärventien maantiesillalta etelään. Tällä kohdin 
uoma on noin kuusi metriä leveä, matala ja hiekkapohjainen. Alavirtaan uoma vielä levenee noin metrillä 
ja keskelle jää pieni saareke, jonka molemmin puolin vesisyvyys on vain muutamia senttejä. Kohteen 
helpon saavutettavuuden vuoksi uomaan kannattaa kipata suoraan kuorma-autoista halkaisijaltaan 5–20 
cm seulanperäkiviä ja muokata alueesta pienpoikaskivikko (yläpuolelle soraikko). Keskiuomaa hiukan 
kaivamalla uoman poikkileikkauksesta saadaan loivan V-kirjaimen muotoinen ja näin estetään koko 
alueen kuivuminen. Myös harvoja pohjapatoja kannattaa pohjalle muotoilla. Saarekkeen itäpuoleinen 
uoma kivetään niin, että se jää keskivedellä kuivilleen, samoin noin puolet muustakin uomanalasta tällä 
kohdin. 

 
 

6.5.2.1 Työkoneiden reitit 

 
Kuva 22 on otettu Särkkäjoentieltä lähtevän vanhan koneuran päästä. Tästä on 
ylimmäisen kosken niskalle matkaa vain noin 20 m. Koneuran kautta sekä kaivinkone 
sekä kunnostuskivet ja -sora on lähes olemattomin puustovaurioin ajettavissa ylimmän 
kosken yläosaan.  
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Kuva Särkkäjoki 22.  
 
 
Koordinaateissa 3685761 7030038 vain noin viisi metriä leveä puuvyöhyke erottaa 
ylimmän kosken itärannan hakkuuaukeasta, joten kunnostusmateriaali voidaan ajaa 
koskeen yläosiin myös tätä kautta. 
 
Kunnostusmateriaali saadaan ylimmän kosken alaosiin traktorilla joko ajamalla pohjaa 
pitkin, sillä vesisyvyys on alle 30 cm ja uoma tasainen, tai Itärannan hakkuuaukion 
kautta, joka ulottuu noin viiden metrin päähän joesta. Koordinaateissa 3685749 
7030177 hakkuuaukea jää itärannalla sijaitsevan korkean mäen taakse, joten tässä 
kivien kuljetus on tehtävä joen pohjaa pitkin. 
 
 



 

 
 

LIEKSANJOEN JA TÄMÄN SIVUJOKIEN TÄYDENNYSKUNNOSTUSSUUNNITELMA 
 

Juha Rouvinen 
 

144 

 
 
Kartta Särkkäjoki 3. Karttapiirros kaivinkoneen reiteistä Kokkojärventien eteläpuolisille 
kunnostuskohteille Särkkäjoella. Kunnostettavat koskialueet on kartassa tummennettu. 

 
 

 
 
Kuvat Särkkäjoki 45 ja 46.  
 
 
Särkkäjoen keskimmäisen kosken ylä- ja keskiosiin kunnostusmateriaali on 
kuljetettavissa joen idänpuoleisen laajan hakkuuaukion kautta (kuvat 45–47). Kosken 
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alaosissa joen länsirannalla on jäljellä vanha koneura, jota myöten kivien ja soran 
kuljetus onnistuu ilman puustovaurioita: aivan kosken alaosassa kivet on mahdollista 
kipata koskeen suoraan kuorma-auton lavalta. 
 
 

 
 
Kuva Särkkäjoki 47.  
 
 

 
 
Kuvat Särkkäjoki 48 ja 49.  
 
 
 

6.5.3 Särkkäjoen alin koskialue 

 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

3684810 
7031535 

3684760 
7031865 

380 480 10 150 
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Kartta Särkkäjoki 4. Karttaan on tummennettu joen  
keskimmäinen kunnostettava koskialue. Tästä on otettu 
valokuvia, joiden kuvateksteistä löytyvät tarkemmat kunnostus- 
ohjeet kussakin kuvassa näkyvälle koskenosalle. Näiden sijainnit 
on merkitty karttapiirroksiin Särkkäjoki 3a ja 3b. Karttaan Särkkäjoki 3 
on myös merkitty maa- ja vesialueen omistus (kiinteistörekisterinumero). 
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Kartta Särkkäjoki 4a. Karttaan on merkitty, mistä kohdasta kunnostuskohdetta 
valokuvat 50–56 on otettu. Kunnostusehdotukset on kirjattu valokuvien kuvateksteihin. 
Joen virtaussuunta on kartassa alhaalta ylöspäin. 
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Kuvat Särkkäjoki 50 ja 51. Kuva 50 on otettu Kokkojärventien alapuolisen Särkkäjoen koskialueen 
niskalta alavirtaan päin. Joella on tässä leveyttä keskimäärin kaksi metriä, ja vesisyvyys on noin 30 cm. 
Virrassa on 1/5–1/3 kuution kiviä hiekkapohjalla, mutta poikaskivikkokokoiset kivet puuttuvat lähes 
kokonaan. Pintavirtaus vaihtelee 10–30 cm/s:ssa. Rantapenkkoja vasten on kiviä estämässä syöpymistä 
(saavat jäädä). Niskalle kannattaa levittää soraikko ja muualle pienpoikaskivikkoa. Uoman poikki-
leikkausta kannattaa yrittää muokata loivan V-kirjaimen muotoon. Pienpoikaskivikossa tulisi olla 
harvakseltaan myös yli 30 cm kokoisia kiviä sekä näistä muokattuja harvoja pohjapatoja, jotta uoman 
pintavirrannopeus ja syvyys muodostuisivat monimuotoisiksi. Kuvassa 51 näkyy noin metrin syvyinen 
suvanto. Tämän niskalla virtaa jokeen oja, joka kuitenkin on tukittu noin metrin levyisellä ojakatkoksella 
(saa jäädä). Suvannon yläosassa on harva matala kivisuiste, jota voi hiukan korottaa. Suvanto saa jäädä 
ennalleen. 

 
 

 
 
Kuvat Särkkäjoki 52 ja 53. Kuva 52 on otettu edellä mainitun suvannon alaosasta koordinaateissa 
3684806 7031570. Tässä kosken niskalla on ensin kolme metriä pitkä ja leveä osuus, jonka jälkeen uoma 
jatkuu noin kaksi metriä leveänä ja muutoin yläpuolisen kaltaisena. Keskisyvyys on 30–40 cm. Kunnostus 
pienpoikasalueeksi toteutetaan kuten aiemminkin. Kuva 53 on otettu aivan edellisen kohteen alapuolelta. 
Tässä virtaus hidastuu ja kivet puuttuvat uomasta lähes kokonaan. Uoma on hiekkapohjainen ja aiempaa 
syvempi. Yläpuolista koskea voi jatkaa suvantomaiseen osaan noin viisi metriä, mutta muutoin tätä 
kohtaa koskessa ei kunnosteta. 
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Kuvat Särkkäjoki 54 ja 55. Kuva 54 on otettu suvantomaisen osuuden alta (pituus noin 20 m) 
koordinaateissa 3684796 7031606. Tässä uoma jatkuu koskimaisena. Uomalla on leveyttä neljä metriä, 
mutta noin viisi metrin alavirtaan se kaventuu kahteen metriin. Leveä osa on vesisyvyydeltään alle 30 cm, 
mutta uoman kaventuessa syvyys lisääntyy 30–40 cm:iin. Kuva 55 on otettu koordinaateissa 3684781 
7031624 eli koskimaisen osuuden alta. Viimeisten noin 20 m matkalla uoman kaltevuus lisääntyy hiukan. 
Muutoin uoma on edellisenlainen, vain keskimääräinen leveys on hiukan lisääntynyt, se on nyt 2,5–3 m. 
Hiekkapohjasta puuttuu edelleen poikaskivikko. Kohde muokataan pienpoikaskivikoksi (kts. kuvat 
Särkkäjoki 50 ja 51 seloste). 

 
 

 
 
Kuva Särkkäjoki 56. Kuva on otettu suvannon yläpuolelta. Kunnostus kuten edellä. 
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Kartta Särkkäjoki 4b. Karttaan on merkitty, mistä kohdasta 
kunnostuskohdetta valokuvat 57–63 on otettu. Kunnostusehdotukset 
on kirjattu valokuvien kuvateksteihin. Joen virtaussuunta on 
kartassa alhaalta ylöspäin. 
 
 

 
 
Kuvat Särkkäjoki 57 ja 58. Koordinaateissa 3684805 7031731 alkaa uusi lyhyt koskiosuus. Uoman 
leveys on noin kaksi metriä.Kosken puolivälissä länsirannalla on noin kaksi metriä pitkä, kivikon muusta 
uomasta erottama sivu-uoma. Kohde kunnostetaan pienpoikasalueeksi kuten edellä. Kuva 57 on otettu 
lyhyen koskiosuuden ylä- ja kuva 58 alaosasta. 
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Kuvat Särkkäjoki 59 ja 60. Kuva 59 on otettu pienen altaan alta, jossa sijaitsee kahden suvannon 
välissä lyhyt koskiosuus. Uomalla on leveyttä neljä metriä. Tämän alapuolelta alkaa uusi suvanto  
(kuva 60). Koskiosuus kunnostetaan pienpoikasalueeksi. 
 
 

 
 
Kuvat Särkkäjoki 61 ja 62. Yllämainitun suvannon alta on otettu kuva 61, ja suvannosta alkavasta 
kivettömästä virtapaikasta kuva 62. Virtapaikka muokataan pienpoikasalueeksi. 
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Kuva Särkkäjoki 63. Kuva on otettu yläpuolisen kosken alta. Tästä alkaa joen suvantomainen osuus 
(matala, tasainen hiekkapohja, heikko pintavirtaus). Joen länsirannalla on umpeenkasvamassa oleva 
laaja oja. 

 
 

6.5.3.1 Työkoneiden reitit 

 

 
 
Kartta Särkkäjoki 5. Karttapiirros kaivinkoneen reiteistä Kokkojärventien 
pohjoispuoliselle kunnostuskohteelle Särkkäjoella. Kunnostettava 
koskialue on kartassa tummennettu. 
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Kuva 64 on otettu kosken yläosaan tulevan tukitun ojan kohdalta (kts. kartta Särkkäjoki 
3a) länteen päin. Kuvassa näkyy harvennetun talousmetsän peittämä harju, jonka 
takana on joensuuntainen hiekkatie. Alempaa tulee metsäkoneura aivan rannan 
tuntumaan. 
 
 

 
 
Kuvat Särkkäjoki 64 ja 65. Kuvia Särkkäjoen alimman koskialueen koneurilta (kts. kartta Särkkäjoki 5). 
 
 
Hakkuuaukealta tulee kosken alaosiin vanha metsäkoneura, jossa kasvaa 
harvakseltaan 4–5 m pituisia ohuita lehtipuita (kuvat 64 ja 65).  
 
 

 
 
Kuva Särkkäjoki 66. Kuva mahdolliselta koneuralta Särkkäjoen alimmalla koskialueella  
(kts. kartta Särkkäjoki 5). 
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6.6 Hanhijoki 
 
Vaikka Hanhijoen koskia on aikoinaan jonkin verran perattu, ovat uomat pääosin 
jääneet suhteellisen kivisiksi ja osin jopa monimuotoisiksi, joten seulanperäkiviä 
tarvitaan monin paikoin ainoastaan täydentämään pohjakivikkoa. 
 
Suunnitelmassa käytetyt Hanhijoen koskien kuvat on otettu kesällä vuonna 2006, jolloin 
virtaama oli poikkeuksellisen vähäinen ja pohjan rakenne hyvin nähtävillä. 
 
 

 
Kuva 33. Yleiskartta kunnostettavista koskialueista. Osuudet, joita on suunniteltu  
kunnostettaviksi, näkyvät kartassa tummennettuina. 
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Kuva 34. Ilmakuva Hanhijoen koskialueista poislukien Pitkäkoski (vrt. yllä oleva karttapiirros). 

 
 
 

6.6.1 Pitkäkoski 

 
 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

3670845 
7025997 

3670512 
7026295 

400 1 600 10 400 
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Kuva 35. Kartta Pitkäkosken kunnostettavasta osasta (tummennettu osuus).  
Karttaan on myös merkitty kohteen maanomistus (kiinteistörekisterinumerot). 

 
 
Koskiosuuden yläosassa on noin 50 m pitkä, erillinen virta-alue ennen varsinaista 
Pitkäkoskea. Täällä uoman leveys on noin viisi metriä ja pohjakivet melko suuria 
(halkaisija 30–50 cm). Lisäksi pohjaa peittää runsas vesisammalkasvusto. Virtaus on 
näin kuivaan aikaan olematon ja vesisyvyys vain noin 20–30 cm (kuva Pitkäkoski 1). 
Uoma on profiililtaan leveän U:n muotoinen. Koskea voi kunnostaa suuria kiviä 
poistamalla, jolloin keskimääräinen kivikoko saadaan pienemmäksi. Samalla uoman 
poikkileikkausta kannattaa muokata loivan V:n muotoon. Tämän osuuden jälkeen joki 
muodostaa laajan altaan ennen varsinaista Pitkäkoskea. Tähän lyhyeen koskeen 
suvantojen välissä ei ole tarpeen tuoda seulanperäkiviä. 
 
Noin 10 m kosken niskalta alavirran suuntaan on otettu kuva Pitkäkoski 2. Uoma on 
koko 4–5 m leveydeltä puiden varjostama. Myös täällä pohjalla kasvaa runsaasti vesi-
sammalia (peitto on noin 80 %). Vesisyvyys on keskimäärin 20 cm ja pohja tasainen, 
joten uoman pinta-alasta vesittyy vain noin puolet. Riittävän ympärivuotisen virtaaman 
turvaamiseksi voi uomaan rakentaa joitakin pohjapatoja. Poistamalla uomasta kooltaan 
yli 30 cm kivet ja siirtämällä rannoilta tilalle tätä pienempiä saadaan vallitseva kivikoko 
taimenen pienpoikasille nykyistä paremmin sopivaksi. Tästä huolimatta Pitkäkoskeen 
kannattaa tuoda halkaisijaltaan 5–20 cm seulanperäkiviä lisäämään pohjakivikon 
huokoisuutta. Samalla uoman profiili tulee muuttaa loivan V-kirjaimen muotoon. 
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Koordinaateissa 3670733 ja 7026084 on koskessa suuria lohkareita ja kalliota. Jotta 
keskimääräinen kivikoko saadaan täälläkin pienemmäksi, joudutaan kooltaan yli 30 cm 
kivistä poistamaan suurin osa. 
 
Uoma jatkuu alavirtaan päin profiililtaan aiemminkuvatunlaisena (kuva Pitkäkoski 4). 
Vain kivikoko on hiukan suurempi kuin kosken alussa, sillä halkaisijaltaan 40–60 cm:n 
kiviä on pohjalla paljon. Näistä suurin osa on poistettava ja penkoilta siirrettävä 
pienempiä tilalle. Jotta kohteessa olisi ympärivuoden riittävästi vettä, kannattaa tänne 
koota pohjapatoja.  
 
Edellisestä noin 50 m alavirtaan kivikoko jälleen pienenee hyvin lähelle optimia. Silti 
suurimpia kiviä kannattaa poistaa uomasta. Vesikasvuston peitto on edelleen 80–90 %. 
Noin viisi metriä leveästä uomasta on vedessä suunnilleen neljä metriä leveä osuus. 
Keskisyvyys on edelleen noin 20 cm.  
 
Alempana joki tekee pienen mutkan ja laajenee leveydeltään 10–15 m:iin, samalla 
uoma muuttuu profiililtaan kuperaksi. Kivikoko on taimenenpoikasille sopiva (kuva 
Pitkäkoski 5). Kunnostus kannattaa levennyksen kohdalla tehdä niin, että keskiosa 
uomasta saa jäädä nykyisellä vedenkorkeudella kuivilleen ja vesi virratkoon molempien 
rantojen tuntumassa puiden katveessa; väylät saavat olla noin viisi metriä leveitä. 
Kooltaan yli 30 cm kiviä tulee siirtää rantojen läheltä joko kokonaan kuivilleen. Leveän 
joenosan ylä- ja alapuolelle tulee kasata pohjapadot.  
 
Tästä noin 20 m alavirtaan on otettu kuva Pitkäkoski 6. Uoma on nyt samanlainen kuin 
ennen laajentumista. Koskessa on jälleen suuria kiviä ja pohjan vesittyvä osuus 
vaihtelee 1/2–4/5 välillä kokonaispinta-alasta. Rannoilla on kaatuneita puunrunkoja, joita 
voi ankkuroida kosken pohjaan.  
 
Pitkäkosken alaosalla on leveyttä noin kahdeksan metriä, josta vesittyy noin kuusi 
metriä (kuva Pitkäkoski 7). Vesi mutkittelee kivien väleissä. Keskisyvyys on edelleen 
noin 20 cm. Uoman profiilia on muokattava niin, että uoman keskelle saadaan lisää 
syvyyttä. Lisäksi uomaan asetellaan joitakin isohkoja kiviä tai kootaan pohjapatoja. 
 
 

 
 
Kuva Pitkäkoski 1. Kuva Pitkäkosken ylimmästä lyhyestä 
koskiosuudesta ennen varsinaista koskea. 
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Kuvat Pitkäkoski 2 ja 3. Pitkäkosken yläosan jokiuomaa. 
 
 

 
 
Kuvat Pitkäkoski 4 ja 5. Jokiuomaa Pitkäkosken puolivälissä. 
 
 

 
 
Kuvat Pitkäkoski 6 ja 7. Kuvia Pitkäkosken alaosasta. 
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Kunnostuskartta Pitkäkoski 1. 
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Kunnostuskartta Pitkäkoski 2. 
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Kunnostuskartta Pitkäkoski 3. 
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6.6.1.1 Työkoneiden reitit 

 
Kuvat Pitkäkoski 8 ja 9 on otettu kosken pohjoispuolen Pitkäkoskenkalliot -nimisen 
hiekkatien kääntöpaikan ja Pitkäkosken niskan puolivälistä. Alueella on tehty laaja 
avohakkuu. Aukio ulottuu aivan Pitkäkosken pohjoisrannalle asti, joten koskelle on 
tämän viimeistä kolmannesta lukuun ottamatta helppo tuoda kunnostuskivet. 
 
 

 
 
Kuvat Pitkäkoski 8 ja 9. Kuvissa näkyy Pitkäkosken niskalle ulottuvaa laajaa hakkuuaukiota. 
 
 

 
 
Kunnostuskartta Pitkäkoski 4. Karttapiirros kaivinkoneen reitistä Pitkäkoskella. Kartassa joen 
virtaussuunta on oikealta vasemmalle. 
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Koordinaateissa 3670567 7026225 sijaitsee laaja ja korkea kukkula, joka erottaa 
hakkuuaukion joesta. Loppuosaan kivet on tuotava uomaa myöten, todennäköisesti 
kaivinkoneella. 
 
 
 

6.6.2 Pahakoski 

 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

3669145 
7027308 

3668953 
7027408 

250 1 000 10 300 

 

 
 
Kuva 36. Kartta Pahakosken kunnostettavasta osasta (tummennettu osuus).  
Karttaan on myös merkitty kohteen maanomistus  
(punainen rajalinja sekä kiinteistörekisterinumerot). 

 
 
Pahakosken niskalta on otettu kuva Pahakoski 1. Tästä noin 10 metriä alavirtaan on 
uomassa pieni kalliokynnys ja sen vieressä etelärannan tuntumassa erinomaista 
poikaskivikkoa kuivillaan. Kivikkoa tulee avata ja suurimpia kiviä siirtää rannoille. 
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Lisäämällä seulanperäkivillä (halkaisija 5–20 cm) kivikon huokoisuutta, soveltuu tämä 
koskenosa hyvin pienpoikasalueeksi (kasvillisuuden peittävyys on noin 75 %).  
 
Tästä alavirtaan on etelärannan tuntumassa 1–2 m leveä ja lähes 40 m pitkä poikas-
kivikko kuivillaan (kuva Pahakoski 2). Kivikko tulee avata varovasti. Tämän alaosassa 
joki kaartaa luoteeseen. Mutkassa veden peittämä uomanosa kaventuu suurten kivien 
välissä noin metriin. Tämän alapuolella on pieni allas ja rannoilla todella suuria 
lohkareita. Näistä tulee poistaa puolenkymmentä, jolloin uoma myös levenee. Myös 
tänne tuodaan yllämainitun kokoisia seulanperäkiviä. 
 
Tämän jälkeen noin 50 metrin matkan joella on leveyttä 7–8 m, ja uoman alasta jää 
veden alle noin 4/5. Kivikokoa kannattaa hiukan pienentää sekä valinnalla että seulan-
peräkivillä (kuva Pahakoski 3). 
 
Kohtaan, jossa rannalla on todella suuri kivi, kasataan kaksi pohjapatoa aivan 
peräkkäin. Tässä rantapuusto kattaa uomaa todella hyvin. Hiukan ennen suurta kiveä 
uomasta jää veden alle vain noin neljännes, mutta kiven kohdalla jälleen yli puolet. 
 
Tästä alavirtaan seuraa aiempaa loivempi, allasmainen osuus. Altaan kohdalta 
siirretään kooltaan alle 30 cm kiviä sopivia kiviä yläpuolisen osan muokkaukseen. 
 
Noin 15 m alavirtaan päin vesittyvän alan osuus on noin 2/3. Koordinaateissa 3669017 
ja 7027390 on koskessa kalliokynnys, jolla on korkeutta puolisen metriä. Koska tämä on 
tasainen, muodostanee se ainakin pienimmille taimenille kulkuesteen. Kynnyksen 
alavirtaan vasemmalle puolen on tehtävissä nousuväylä (kuva Pahakoski 6).  
 
Kuva Pahakoski 5 on otettu kohdasta, jossa uoma kaartaa länteen päin. Täällä vesi 
virtaa kokonaan pohjoisenpuoleisessa osassa uomaa ja kokonaispinta-alasta jää veden 
alle vain kolmannes. Poikaskivikoksi soveltuvia kiviä jää vastarannalla runsaasti 
kuivilleen. Kosken pohjan profiilia tulee mahdollisuuksien mukaan muokata loivan V:n 
muotoon, kallioinen pohjoisranta tosin vaikeuttanee tätä. Myös täällä pohjalle tuodaan 
halkaisijaltaan 5–20 cm seulanperäkiviä. 
 
Varsinaisen Pahakosken alaosasta on otettu kuva Pahakoski 7. Uoman leveys on noin 
viisi metriä ja keskimääräinen vesisyvyys noin 15 cm. Uoman pinta-alasta riittää 
virtausta noin 2/3:aan. Pohjakivet ovat pääosin järvilohelle liian suuria (halkaisija 
keskimäärin noin 40 cm). Täälläkin koskeen tuodaan seulanperäkiviä.  
 
Uomassa on pieni saareke, jonka tukittu sivu-uoma saa jäädä ennalleen. Alaosassa on 
myös valmiina pohjapato erottamassa kosken suvannosta. Uoma on profiililtaan 
tasainen, eli pohjaa tulee täälläkin muokata loivan V:n muotoiseksi. Joenpenkat ovat 
noin metrin korkuiset ja pohjoisrannalla on kalliota. Rantapuusto kattaa hyvin uomaa.  
 
Pahakosken lopussa on lyhyt, noin 20 m pitkä erillinen virtapaikka (kuva Pahakoski 8). 
Tämän alaosaan sekä niskalle muotoillaan pohjapato. Joenpohjasta on tässä kohdin 
noin puolet hiekkaa, jota virtaus on syönyt. Pohjoisrannalla on lyhyt sivu-uoma, jonka 
voi tukkia. Täällä näkyy kaatuneita puunrunkoja, joita pilkotaan ja ankkuroidaan 
poikittain pohjaan. Veden alle jäävän osan keskisyvyys on täällä noin 10 cm ja leveys 
keskimäärin noin kuusi metriä.  
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Kuvat Pahakoski 1 ja 2. Kuvia Pahakosken yläosista. 
 
 

 
 
Kuvat Pahakoski 3 ja 4. Kuvia altaan yläpuolisesta osasta Pahakoskea (kts. kunnostuskartta  
Pahakoski 2). 
 
 

 
 
Kuvat Pahakoski 5 ja 6. Altaan ja kalliokynnyksen välistä Pahakoskea. 
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Kuvat Pahakoski 7 ja 8. Kuvia Pahakosken alaosista. 
 
 

 
 
Kunnostuskartta Pahakoski 1. 
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Kunnostuskartta Pahakoski 2. 

 
 

6.6.2.1 Työkoneiden reitit 

 
Työkoneet ajetaan Pahakosken alaosaan ajotieltä koordinaateissa 3668969 ja 
7027389. Piston pituudeksi tulee vain runsas kaksikymmentä metriä. Mäntyvaltaisesta 
talousmetsästä, jonka läpi kone koskeen ajetaan, on otettu kuva 61.  
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Kuva Pahakoski 9. Kuvassa näkyy talousmetsää, johon on Pahakosken  
alla avattava lyhyt koneura.  
 
 
Koska Pahakoskelle avattava koneura on lyhyt ja tehdään talousmetsään, ei 
kaavailluista toimenpiteistä mielestäni aiheudu ranta- tai pohjakasvillisuudelle sellaista 
haittaa, jonka vuoksi suunnitelmia tulisi tarkistaa. 
 
 

 
Kunnostuskartta Pahakoski 3. Karttapiirros kaivinkoneen reitistä Pahakoskella. Kartassa joen  
virtaussuunta on oikealta vasemmalle. 
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6.6.3 Korkeakoski 

 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

3668854 
7027470 

3668854 
7027470 

270 1 100 10 300 

 

 

 
 
Kuva 37. Kartta Korkeakosken kunnostettavasta osasta (tummennettu osuus).  
Karttaan on myös merkitty kohteen maanomistus  
(punainen rajalinja sekä kiinteistörekisterinumerot). 

 
 
Kuva Korkeakoski 13 on otettu vanhalta koneuralta, joka kulkee joen ylittävältä sillalta 
joen vartta etelään päin noin viiden metrin etäisyydellä joesta. Tätä kautta voidaan 
kunnostuskivet tuoda sillan yläpuoliselle lyhyelle virtapaikalle. 
 
Kunnostuskohteella on pituutta noin 10 metriä (niskan koordinaatit ovat 3668893 
7027427. Uoma on neljä metriä leveä ja vesisyvyys tarkasteluajankohtaan heinäkuussa 
2016 keskimäärin 40 cm. Uomassa on jonkin verran kiviä, varsinkin rantapenkkaa 
vasten. Kohteesta on kuva Korkeakoski 14. Paikka on muokattavissa pienpoikas-
alueeksi levittämällä tänne halkaisijaltaan 5–20 cm seulanperäkiviä. Kohteesta ei ole 
erillistä kunnostuskarttaa. 
 
 



 

 
 

LIEKSANJOEN JA TÄMÄN SIVUJOKIEN TÄYDENNYSKUNNOSTUSSUUNNITELMA 
 

Juha Rouvinen 
 

170 

 
 
Kuvat Korkeakoski 13 ja 14. Kuvassa 13 näkyy kosken yläpuoliselle virtapaikalle johtavaa koneuraa ja 
kuvassa 14 virtapaikkaa. 
 
 
Varsinaisen Korkeakosken niskalla uoman leveys on noin kuusi metriä ja keski-
määräinen vesisyvyys noin 20 cm. Uoman pinta-alasta virtaus riittää noin 2/3:aan. 
Joistakin suurista kivistä huolimatta pohjakivet ovat niskalla pääosin pienpoikas-
alueeseen käyviä, ja kiviä valikoiden poistamalla sekä pohjakivikkoa seulanperäkivillä 
(koko 5–20 cm) täydentämällä saadaan keskikokoa pienemmäksi.  
 
Alavirtaan päin mentäessä uoma kaventuu kallioiden välissä noin neljään metriin ja 
lännenpuoleisen penkan korkeus kasvaa noin kahteen metriin (kuva Korkeakoski 2). 
Kohtaan, jossa uoma kapenee, tulee muotoilla pohjapato. Muutoin kunnostus tehdään 
kuten edellä.  
 
Kapea ja vähäkivinen osa koskea on lyhyt, ja heti tämän alapuolelle kannattaa tehdä 
toinen pohjapato (kuva Kalliokoski 3). Tästä alavirtaan päin on uomassa pienpoikasia 
ajatellen riittävästi oikeankokoisia kiviä, joten pohjakivikon raekokoa saadaan 
oikeanlaiseksi vain poistamalla suuria lohkareita. Uoman profiili aiempaa parempi, sillä 
siinä on loivaa V-muotoa. Ainoa ongelma on veden riittävyys. Tätä korjaamaan 
kannattaa koskeen kasata useampi pohjapato.  
 
Edelleen alavirtaan on koskessa länsirannan tuntumassa kuivillaan erinomaista 
pienpoikaskivikkoa, jossa kivet ovat halkaisijaltaan keskimäärin 10 cm. Näitä siirretään 
keskemmälle uomaan ja suurimpia kiviä poistetaan. Tästä eteenpäin pohjan kivikoko on 
oikeanlainen mutta uoman profiili väärä, joten jälkimmäistä muokataan 
mahdollisuuksien mukaan.  
 
Hiukan alempana uomasta jää veden alle edelleen 2/3, mutta samalla hyvää poikas-
aluetta jää kuivilleen, joten kyseistä kivikkoa tulee avata ja levittää virtaan. 
 
Kuva Korkeakoski 4 on otettu uomassa olevan pienen saarekkeen kohdalta. Tämän 
länsipuolella on pieni sivu-uoma, joka muokataan pienpoikasalueeksi seulanperäkivillä. 
Pääuoma on tässä 5–6 m leveä ja siinä on edelleen sopivankokoisia kiviä. Vain uoman 
profiili ja vähäinen virtaus edellyttävät kunnostustoimia, sillä pienestä virtaamasta 
johtuen myös vesisyvyys on aivan liian pieni, keskimäärin vain noin 10 cm. Pohjan 
poikkileikkausta muokataan aiemmin kuvatuin toimin varovasti loivan V-kirjaimen 
muotoon. 
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Kohdassa, josta on otettu kuva Korkeakoski 5, putouskorkeus lisääntyy entisestään 
(talvehtineiden poikasten aluetta). Täällä uomassa on suuria kiviä ja kalliota (kuva 
Korkeakoski 6). Edellisestä alavirtaan päin sijaitsee koskessa noin kaksi metriä korkea 
kalliokynnys (koordinaatit 3668727 ja 7027512), joka muodostanee pienpoikasille 
nousuesteen (kuva Korkeakoski 7). Näillä kohdin Korkeakoskea uoman kivikoko on 
yläosien vastaavaa selvästi suurempi. Täällä kannattaa pohjalle levittää aiempaa 
enemmän halkaisijaltaan 5–20 cm:n kiviä. Penkoilta löytyy joitakin tämän kokoluokan 
kiviä, ja ne tulee siirtää uomaan. Tänne kannattaa tehdä pohjapato nostamaan veden 
korkeutta.  
 
Kynnyksen jälkeen uoman länsipuolella on noin puoli metriä korkeana kasana 
taimenenpoikasille sopivankokoisia kiviä (kuva Korkeakoski 8). 
 
Tämän jälkeen uomassa on runsaasti lohkareen kokoisia kiviä. Pohjakivistä tulee 
suurimmista alkaen poistaa yli puolet. Muutoin kunnostus kuten edellä. 
 
Lohkareisen osuuden jälkeen joki tekee pienen mutkan, minkä alapuolella uoma 
laajenee sillä seurauksella, että virtaus riittää pohjan pinta-alasta vain kolmannekseen. 
Suuret kivet poistetaan ja suoran osuuden päähän ennen uoman levenemistä kootaan 
pohjapato.  
 
Loppuosalla koskea on pari kalliokynnystä, joista toisella on virtaussuuntaan nähden 
pituutta noin viisi metriä ja toisellakin noin kaksi metriä (kuva Korkeakoski 10). 
Kynnyksistä alimmainen muodostaa nousuesteen, sillä vesi joutuu virtaamaan hyvin 
matalana vaippana sileän kallion päällä. Tilanne on korjattavissa siten, että kynnyksen 
pohjoisrannalle tehdään paikan ohittava nousuväylä. Rantakivikkoon avattava väylä 
alkaisi aivan kynnyksen niskalta ja kulkisi kynnyksen alle (kuva Korkeakoski 11).  
 
Näiden jälkeen uomassa on pientä kiveä ja itäpuolella pieni saareke, jonka taitse virtaa 
vettä. Saarekkeen itäpuolella kosken alla on joessa toinen hiukan suurempi saareke. 
Molempiin ohjataan virtausta ja sinne levitetään pienpoikaskivikko. 
 
 

 
 
Kuvat Korkeakoski 1 ja 2. Uomaa Korkeakosken yläosissa. 
 
 



 

 
 

LIEKSANJOEN JA TÄMÄN SIVUJOKIEN TÄYDENNYSKUNNOSTUSSUUNNITELMA 
 

Juha Rouvinen 
 

172 

 
 
Kuvat Korkeakoski 3 ja 4. Korkeakosken pääuomaa sivu-uoman kohdalta (kts. kunnostuskartta 
Korkeakoski 1). 
 
 

 
 
Kuvat Korkeakoski 5 ja 6. Uomaa Korkeakosken puolivälissä. 
 
 

 
 
Kuvat Korkeakoski 7 ja 8. Kuva Korkeakosken puolivälissä sijaitsevasta kynnyksestä (kuva 7) ja tämän 
alapuolisesta uomasta (kuva 8). 
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Kuvat Korkeakoski 9 ja 10. Kuvia kosken alaosan kalliokynnyksestä. 
 
 

 
 
Kuva Korkeakoski 11. Kuva Korkeakosken kalliokynnyksen alaosasta. 
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Kunnostuskartta Korkeakoski 1. 
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Kunnostuskartta Korkeakoski 2. 

 
 

6.6.3.1 Työkoneiden reitit 

 
Kuva Korkeakoski 15 on otettu kosken pohjoispuolelta rantaa seurailevasta koneurasta 
koordinaateissa 3668812 7027554. Koskeen on koneuralta vain noin viisi metriä. Ura 
jatkuu koko kosken pituudelta.Siihen on paikoin kasvanut matalaa taimikkoa. Kuva 
Korkeakoski 16 on otettu koneuralta kosken alaosassa koordinaateissa 3668760 
7027551 (kts. alla kartta työkoneiden reitistä Korkeakoskella). 
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Kuvat Korkeakoski 15 ja 16. Kuvissa näkyy Korkeakosken pohjoispuolelle avattua koneuraa. 
 
 

 
 
Kunnostuskartta Korkeakoski 3. Karttapiirros työkoneiden reitistä Korkeakoskella.  
Kartassa joen virtaussuunta on oikealta  vasemmalle. 
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6.6.4 Vääräkoski 

 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

3668315 
7027631 

3667911 
7027695 

850 2 300 10 250 

 

 

 
 
Kuva 38. Kartta Vääräkosken kunnostettavasta osasta (tummennettu osuus).  
Karttaan on myös merkitty kohteen maanomistus (punainen rajalinja sekä kiinteistörekisterinumerot). 

 
 
Vääräkosken koskialueista ylimmän pituus on 50 metriä ja sen keskimääräinen kivikoko 
taimenenpoikasille hiukan liian suuri (kuvat Vääräkoski 1 ja 2). Kunnostus tulee tehdä 
suuria kiviä poistamalla ja mahdollisuuksien mukaan tuomalla kohteeseen seulan-
peräkiviä (halkaisija 5–120 cm).  
 
Uuden kosken niskan koordinaatit ovat 3668241 ja 7027634. Kyseessä on suora koski, 
jonka keskimääräistä kivikokoa muokataan pienemmäksi yllämainitusti. Samalla uoman 
profiilia muutetaan loivan V:n näköiseksi, sillä kosken pohja on täällä turhan tasainen ja 
vesisyvyys keskimäärin vain 10–15 cm. Vesikasvillisuuden peitto on noin 90 %. Joen 
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penkat ovat täällä noin 1,5 metriä korkeat ja kosken alle on kasautunut pohjapato, joka 
saa jäädä.  
 
Seuraavan koskialueen niskan koordinaatit ovat 3668241 ja 7027537. Yläosissa on 
riittävästi kiviä ja uomasta on veden alla lähes 2/3. Pohjalla kivien väleissä on hiekkaa ja 
soraa. Vesisyvyys on täällä alle 20 cm ja vesikasvillisuuden peitto noin 90 %. Penkat 
ovat noin metrin korkuiset (kuva Vääräkoski 4). Kunnostus tehdään samoin kuin 
edellisessä koskessa. Uomaa syvennetään varovasti keskeltä. Lisäksi niskalle tulee 
kasata pohjapato.  
 
Kosken alaosissa kiviä on vähän ja uomaan on kaatunut puita, jotka patoavat virtausta. 
Vesisyvyys on noin 30 cm. Tämä koskenosa on hyvin loiva, joten se soveltuu 
kunnostettuna hyvin pienpoikasille. 
 
Koordinaateista 3668150 ja 7027482 löytyy seuraava koskialue. Pituutta tällä on vain 
runsas 10 m. Mahdollinen kunnostus pitää sisällään lähinnä keskimääräisen kivikoon 
pienentämisen seulanperäkivillä. Koski sopisi kaltevuutensa puolesta hyvin taimenen 
pienpoikasille.  
 
Tätä seuraa parinkymmenen metrin mittainen allas ja jälleen uusi koskialue. 
 
Koski alkaa koordinaateissa 3668130 ja 7027520. Etelärannan tuntumassa on noin 
neljä metriä leveä ja noin 15 metriä pitkä, taimenenpoikasille sopiva kivikko kuivillaan. 
Tämä levitetään koskeen niin, että uoman profiili muuttuu samalla loivan V:n muotoon. 
Niskalle kasataan pohjapato. Uomassa on siellä täällä puisia uittolaitteiden jäänteitä, 
joita kannattaa ankkuroida pohjaan. 
 
Kosken alaosassa on räjäytetty kalliota, jonka seurauksena kivikoko on taimenen-
poikasille liian suuri. Putouskorkeuden puolesta alue soveltuisi hyvin talvehtineille 
poikasille (kuva Vääräkoski 6). Jos osoittautuu mahdollista tehdä tänne koneura ilman 
suuria puustovaurioita, kannattaa koskeen tuoda halkaisijaltaan 10–30 cm:n 
seulanperäkiviä. 
 
Koordinaateissa 3668094 ja 7027574 alkaa seuraava koskialue (kuva Vääräkoski 7). 
Vesisammalet peittävät pohjaa lähes 100 %:sti, ja keskimääräinen vesisyvyys on  
10–15 cm. Aivan niskalla pohjoisrannan lähellä on kivisen uittosuisteen jäänteitä, joiden 
korkeus vedenpinnasta on noin 30 cm; täällä joenmutkan kohdalla uomasta on veden 
alla alle puolet.  
 
Niskalle tulee täällä muotoilla pohjapato ja uomaa muokata loivan V:n muotoon. 
Paikalta löytyviä puisia uittolaitteen jäänteitä kannattaa ankkuroida pohjaan virran 
vastaisesti. Kivikoko on suurehko, joten, jos seulanperäkiviä tuodaan edelliselle koski-
alueelle, kannattaa niitä levittää myös tänne. Muussa tapauksessa kivikokoa on 
yritettävä pienentää valinnalla.  
 
Alempana koskessa joen penkat ovat noin puoli metriä korkeita ja keskimääräinen kivi-
koko melko lähellä optimia, sillä pohjassa on vesisammalten alla soraa (kuva 
Vääräkoski 8). 
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Seuraavan kosken koordinaatit ovat 3668032 ja 7027646. Kohteella on pituutta vain 
kymmenkunta metriä, joten sitä ei kannata kunnostaa.  
 
Seuraavan lyhyen kosken niskan koordinaatit ovat 3668013 ja 7027681. Kosken ylä-
osassa virtaus lähes pysähtyy, joten tätä kohtaa ei kannata kunnostaa. Etelärannalla on 
hyvää poikaskivikkoa, jota levitetään alemmas.  
 
Alempana kohde on tyypillinen talvehtineiden taimenten koski, jossa kivikoko on liian 
suuri pienpoikasille (kuva Vääräkoski 9). Uoma on myös tasaisen matala, sillä sen 
keskimääräinen vesisyvyys on vain 10–15 cm ja leveys noin kahdeksan metriä, jossa 
riittää virtausta noin puolelle pohjan alasta. Vesisammalet peittävät pohjaa  
80–90 %:sti.  
 
Vääräkosken viimeinen koski alkaa koordinaateissa 3667947 ja 7027685. Alkuosassa 
on pieni joenmutka, jonka hidastaus soveltuu hyvin pienpoikasille (jos mahdollista, 
paikalle tuodaan seulanperäkiviä). Viimeisten kymmenen metrin alueella virtaus hiukan 
lisääntyy. Alavirtaan päin mentäessä seuraavana on hiekkaan syöpynyt noin kaksi 
metriä syvä allas (petovapaana olisi sopiva talvehtimisalue), jonka jälkeen koskimainen 
osa jatkuu. 
 
Uoma on noin kuusi metriä leveä. Kosken alle on virta kasannut pohjapadon, jonka ylä-
puolella koskessa kivien määrä hiukan vähenee, joten alue on allasmainen (kuva 
Vääräkoski 10). Vaikka täällä vesisyvyys on hyvä (keskimäärin 20–30 cm), kannattaa 
uoman profiilia varovasti muokata loivan V:n muotoon. Loppukynnyksen yläpuolella on 
koskessa monttu, joka kannattaa jättää. Täällä uoman kaltevuus on vähäinen, joten 
alue soveltunee kunnostettuna hyvin pienpoikasille. 
 
 

 
 
Kuvat Vääräkoski 1 ja 2. Kuvissa näkyy jokiuomaa Vääräkosken ylimmän koskialueen kohdalla. 
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Kuvat Vääräkoski 3 ja 4. Kuvat on otettu Vääräkosken ylimmän koskialueen puolivälistä. 
 
 

 
 
Kuvat Vääräkoski 5 ja 6. Kuvissa näkyy Vääräkosken ylimmän koskialueen alaosaa. 
 
 

 
 
Kuvat Vääräkoski 7 ja 8. Kuvat on otettu Vääräkosken keskimmäisestä koskiosuudesta. 
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Kuvat Vääräkoski 9 ja 10. Kuvissa näkyy Vääräkosken kolmesta koskesta alinta. 
 
 

 
 
Kunnostuskartta Vääräkoski 1. 
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Kunnostuskartta Vääräkoski 2. 
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Kunnostuskartta Vääräkoski 3. 
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Kunnostuskartta Vääräkoski 4. 
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6.6.4.1 Työkoneiden reitit 

 
Koskenniskan pohjoispuolella on hakkuuaukio, johon on istutettu taimia ja tämän 
toisella laidalla ajotie. Koordinaateista 3668387 ja 7027808 saadaan siltä avattua suora 
koneura Vääräkosken niskalle.  
 
 

 
 
Kunnostuskartta Vääräkoski 5. Karttapiirros kaivinkoneen mahdollisista reiteistä Vääräkoskelle.  
Kartassa joen virtaussuunta on oikealta vasemmalle. 

 
Vääräkosken rannat ovat pääosin talouskäytössä olevaa havumetsää.  
 
Koordinaateissa 3668142 7027982 lähtee joen pohjoispuolen tieltä koneura kohti 
Vääräkoskea. Ura päättyy koordinaateissa 3668115 7027827 taimella olevan laajan 
aukion reunaan. Taimet ovat keskimäärin 1,5 m pituisia. Hanhijoki on tästä noin 100 
metrin päässä. Tarvittaessa tästä on tehtävissä koneura jokeen asti (taimikko on täällä 
ylitiheää).  
 
Koordinaateissa 3668111 7027588 on lyhyt koski (kts. kunnostuskartta 3). Joen 
pohjoispuolella sijaitsevalle tielle on tästä matkaa noin 150 m. Kunnostusmateriaali on 
mahdollista kuljettaa traktoreilla ensin hakkuuaukion reunalle ja sieltä lyhyen piston 
kautta kosken alle. 
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Kuva Vääräkoski 11. Kuva kaivinkoneen reitiltä hakkuuaukean läpi  
Vääräkosken niskalla. 
 
 
Yksi mahdollisuus kunnostaa Vääräkosken hajallaan olevat suhteellisen pienialaiset 
koskialueet on ajaa kaivinkone niihin Vääräkosken kohteisiin, johon se on ilman laajoja 
puustovaurioita mahdollista, muokata niitä koneella ja tuoda pienpoikaskivikko näihin 
kohteisiin helikopterilla. 
 
 
 

6.6.5 Saunakoski 

 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

ovat 
4667656 
7027943 

3667556 
7027929 

80 300 10 100 
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Kuva 39. Kartta Saunakosken kunnostettavasta osasta (tummennettu osuus).  
Karttaan on myös merkitty kohteen maanomistus (punainen rajalinja sekä kiinteistörekisterinumerot).  

 
 
Saunakosken niskalla etelärannan tuntumassa on pieni saareke. Uomalla on kosken 
yläosissa leveyttä 6–7 metriä ja alempana 5–6 metriä. Tämän lyhyen kosken keski-
määräinen vesisyvyys on vain 15 cm ja uoman pinta-alasta jääveden alle 1/3–1/2, sillä 
pohja on kauttaaltaan tasaisen matala (kuva Saunakoski 1). Virtausnopeus on koskessa 
pienpoikasille sopiva. Keskimääräinen kivikoko ei koskessa ole toivottoman suuri, ja 
paikoin pohja on hiekkaa. Vesisammalen peitto on lähes 100 %. Puusto varjostaa 
uomaa hyvin (varjostus yli 50 %). Kunnostus kannattaa kosken yläosissa tehdä 
poistamalla uomasta suurin osa kooltaan yli 30 cm:n kivistä ja tuoda tilalle 
halkaisijaltaan 5–20 cm:n seulanperäkiviä. 
 
Kosken puolivälistä on otettu kuva Saunakoski 2. Alaosissa koskea on muutamia altaita, 
ja yläosan tavoin täälläkin on pieni saarentapainen, joka muodostaa lyhyen tulvauoman. 
Tämä saa jäädä nykyiselleen, samoin kosken alle kasautunut pohjapato. Alaosalla on 
leveyttä noin kahdeksan metriä (kuva Saunakoski 3). Täällä kivikko on kooltaan 
taimenenpoikasille sopivaa, joten kivikoon muokkausta ei tarvita. Saunakoskea voi 
täällä kunnostaa syventämällä uomaa keskeltä. Vähäinen virtaama alivesiaikaan 
muodostaa ongelman, joten koskeen kannattaa muotoilla pohjapatoja silläkin uhalla, 
että samalla virtausnopeus edelleen hidastuu, sillä keskimääräinen vesisyvyyttä on 
matalanvedenaikaan vain noin 10 cm.  
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Kuvat Saunakoski 1 ja 2. Kuvissa näkyy puolivälin yläpuolista Saunakoskea. 
 
 

 
 
Kuva Saunakoski 3. Kuva Saunakosken alaosasta. 
 
 

 
 
Kunnostuskartta Saunakoski 1. 

 
 
Saunakosken tämänhetkinen poikastuotantopinta-ala on noin 100 m2. Tämä voi kasvaa 
kunnostusten myötä noin 400 m2:iin. 
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6.6.5.1 Työkoneiden reitit 

 
Saunakoski on alin saman rannanomistajan kautta virtaavista koskista Hanhijoella.  
 
 

 
 
Kuvat Saunakoski 5 ja 6. Kuvassa 5 näkyy Saunakosken pohjoispuolen metsään harvennnushakkuun 
yhteydessä tehty, metsäautotieltä alkava ja kohti koskea vievä koneura ja kuvassa 6 koneuran jatkona 
olevaa rajalinjaa, johon on avattavissa työkoneille ajoreitti. 
 
 

 
 
Kuva Saunakoski 7.Kuva on otettu kosken pohjoisrannan ajourasta. 
 
 
Joen pohjoispuolella sijaitsevalta tieltä lähtee metsäkoneura suoraan kohti 
Saunakoskea koordinaateissa 3667899 7028173 (kuva Saunakoski 5). Tässä on 
talousmetsässä tehty harvennushakkuu.  
 
Metsään on avattu noin kaksi metriä leveä rajalinja, jota myöten on mahdollista tätä 
hiukan leventämällä ajaa sekä kaivinkone ja kunnostuksessa tarvittavia kiviä ja soraa 
kuljettava traktori hakkuuaukean reunasta Saunakosken niskalle asti (kuva Saunakoski 
6). Niskalta alavirtaan on joen varteen aikoinaan avattu koneura, jota myöten kivet ja 
soran voi levittää kosken eri osiin (kuva Saunakoski 7).  
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Kunnostuskartta Saunakoski 2. Karttapiirros työkoneiden reitistä Saunakoskelle.  
Kartassa joen virtaussuunta on oikealta vasemmalle. 

 
 
Harvennushakkuualueella on metsäkoneen jäljiltä useita koneuria, joista yksi alkaa 
koordinaateista 3667824 7028092. Tämä päättyy koordinaateissa 3667767 7028034 eli 
aivan yllämainitun rajalinjan kupeelle.  
 
 
 

6.7 Ulkkajoki 
 
Varsinkin latvaosiltaan Ulkkajoki on hyvin puromainen. Kunnostussuunnitteluun onkin 
otettu vain kaksi joen koskialueista. Näistä pinta-alaltaan pieni Nälämönsahi on mukana 
lähinnä helpon saavutettavuutensa vuoksi.  
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Kuva 40. Yleiskartta kunnostettavista koskialueista. Osuudet, joita on 
suunniteltu kunnostettaviksi, näkyvät kartassa tummennettuina. 

 
 
 

6.7.1 Korkeakoski 

 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

3664551 
7025904 

3664645 
7026090 

190 750 10 250 
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Kuva 41. Kartta Korkeakosken kunnostettavasta osasta (tummennettu osuus).  
Karttaan on myös merkitty kohteen maanomistus (punaiset rajalinjat sekä kiinteistörekisterinumerot). 
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Kuva 42. Ilmakuva Korkeakoskesta (vrt.yllä oleva karttapiirros). 
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Kunnostuskartta Korkeakoski 1. 

 
 
Kuva Korkeakoski 1 on otettu Hattuvaarantien sillalta ylävirtaan. Tässä uoman 
molemmin puolin nousevat 4–5 metriä korkeat kiviarkkujen jäänteet. Joella on täällä 
leveyttä noin kuusi metriä, mutta kuvanottopaikalla vesi on ahtautunut kuivillaan olevan 
kivikon vuoksi viiden metrin matkalla noin metriseen uomaan. Kivikkoa tuleekin avata ja 
kiviä levittää tämän alapuolelle koskeen. Täällä virtausnopeus on selvästi pienempi kuin 
sillan alapuolella, joten alue soveltuu hyvin taimenen pienpoikasille toisin kuin ala-
puolinen pääuoma, joka on lähinnä talvehtineiden ja tätä vanhempien taimenten aluetta. 
Tänne tuodaankin halkaisijaltaan 5–20 cm:n seulanperäkiviä pienpoikasalueen 
muokkaukseen ja niskalle soraa lisääntymispaikkaa varten. 
 
Kuvassa Korkeakoski 2 näkyy maantiesillan alapuolista jokiuomaa. Täällä on länsi-
rannan tuntumassa puisia uittolaitteiden jäänteitä. Uoman kaltevuus on taimenen 
pienpoikasia ajatellen liian suuri, mutta vallitseva kivikoko lienee liian suuri myös 
talvehtineille taimenenpoikasille. Uoman kivistä tulee poistaa hieman yli puolet alkaen 
suurikokoisimmista. Lisäksi puisia uittolaitteiden jäänteitä ankkuroidaan pohjaan virran 
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vastaisesti. Kivien poistamisen yhteydessä muutetaan uomaa loivan V:n muotoon. 
Koskesta ei kuitenkaan saa tulla rännimäistä, joten keskivirrassa tulee harvakseltaan 
olla suurempia pinnalle asti yltäviä kiviä sekä pohjapatoja.  
 
Myös kuvassa Korkeakoski 3 näkyy kosken suurikivistä osaa, noin 1/3 kuution kokoisia 
lohkareita on täällä runsaasti. Puusto varjostaa uomaa hyvin ja vesi virtailee kivien 
väleissä. Länsirannalla on uiton jäljiltä puisia suisteiden jäänteitä. Myös täällä uomasta 
poistaa vähintään puolet kivistä alkaen suurimmista (joitakin suurehkoja kiviä tulee 
uomaan kuitenkin jättää). Uoman pohja saisi poikkileikkaukseltaan olla hiukan nykyistä 
enemmän loivan V:n muotoinen. Uomaa keskeltä syvennettäessä kannattaa koskeen 
kasata muutamia pohjapatoja.  
 
Kuva Korkeakoski 4 on pääuoman ja tämän itäpuolella sijaitsevan sivu-uoman 
yhtymäkohdasta (koordinaatit ovat 3664595 7025980). Pääuomassa on valmiina 
kynnys, joka ohjaisi virtausta uuteen sivu-uomaan, ellei tämän niskaa olisi tukittu. 
Virtausta ohjataan sivu-uomaan ja tänne muokataan koko pituudelta pienpoikaskivikko 
halkaisijaltaan 5–20 cm:n seulanperäkivillä. 
 
Sivu-uoma virtaa noin viiden metrin päässä pääuomasta. Leveyttä tällä on keskimäärin 
puoli metriä (Kuva Korkeakoski 5). 
 
Koordinaateissa 3664617 7026015 sijaitsee pääuomassa kalliokynnys. Tämän kiertää 
itäpuolelta noin metrin levyinen sivu-uoma, joka alkaa samasta kohdasta, jossa 
yläpuolinen sivu-uoma virtaa takaisin pääuomaan (kuva Korkeakoski 6). 
 
Koska pääuoma on edelleen jyrkkä ja sen virtausnopeus liian suuri pienpoikasille, tulee 
sivu-uomaa avata koko matkalta ja leventää tätä noin metrillä. Paikan koordinaatit ovat 
3664617 7026015. 
 
 

 
 
Kuvat Korkeakoski 1 ja 2. Kuvassa 1 näkyy Hattuvaaran tien pohjoispuolista Korkeakoskea ja kuvassa 
2 kosken pääuomaa maantiesillan alapuolelta. 
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Kuva Korkeakoski 3. Kuvassa 3 näkyy kosken pääuomaa kohteen puolivälissä. 
 
 

  
 
Kuvat Korkeakoski 4 ja 5. Kuvassa 4 on sivu-uoman tukkiva kivisuiste ja kuvassa 5 pääuoman 
itäpuolista sivu-uomaa. 
 
 

 
 
Kuva Korkeakoski 6. Kuva on otettu sivu-uoman alaosasta, jossa tämä virtaa takaisin pääuomaan. 
Tästä alkaa myös lyhyt tulvauoma. 
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Kunnostuskartta Korkeakoski 2. 

 
 
Kuvat Korkeakoski 7 ja 8 on otettu yhtenäisen koskialueen alaosasta. Täällä sekä 
uoman kivikoko että kaltevuus vähenevät. Tänne muokataan pienpoikasaluetta tuomalla 
nykyisten pohjakivien sekaan halkaisijaltaan 5–20 cm:n seulanperäkiviä.  
 
Ongelmana täällä on myös veden vähyys: uoma on 5–6 metriä leveä, mutta vesi virtaa 
epäyhtenäisesti vain noin metrisessä uomassa. Tähän on vähäisen virtaaman lisäksi 
syynä uoman tasainen profiili. Tätä tulee muokata loivan V-kirjaimen muotoon niin, että 
koskeen jätetään harvakseltaan isohkoja kiviä ja tehdään muutamia pohjapatoja. 
 
Yhtenäisen koskialueen alapuolella uoman levenee altaaksi, ja jatkuu alavirtaan hyvin 
hitaasti virtaavana ja kivettömänä (kuva Korkeakoski 9.  
 
Kuva Korkeakoski 10 on otettu kohdassa, jossa keskellä uomaa on usean kuution 
kokoinen lohkare (koordinaatit ovat 3664630 7026068). Uomassa on vesisyvyyttä noin 
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puoli metriä ja leveyttä noin neljä metriä. Lohkareen molemmin puolin muokataan 
pienpoikasaluetta halkaisijaltaan 5–20 cm:n seulanperäkivillä. 
 
Kuva Korkeakoski 11 on otettu koordinaateissa 3664648 7026098. Uomassa on suuria 
kiviä ja sillä on leveyttä kaksi metriä. Putouskorkeus lisääntyy, joten kohdetta kannattaa 
kynnystää ja levittää kynnysten väleihin pienpoikaskivikkoa. 
 
Koordinaateissa 366455 7026120 on otettu kuvat Korkeakoski 12–14. Tässä sijaitsee 
Korkeakosken alin, kaksiosainen kynnys, johon myös koko Korkeakoski päättyy. Itä-
rannan kivikkoon avataan lyhyt, kynnyksen ohittava sivu-uoma pienpoikasille, sillä 
pääuoman kaltevuus on näille liian suuri (kynnys voi olla myös nousueste). 
 
 
 

 
 
Kuvat Korkeakoski 7 ja 8. Kuvat on otettu Korkeakosken puolivälistä, jossa virtaus hidastuu. 
 
 

  
 
Kuvat Korkeakoski 9 ja 10. Kuvissa näkyy Korkeakosken alaosia, jossa uoman kaltevuus edelleen 
vähenee, vesisyvyys lisääntyy ja uomassa on aiempaa vähemmän kiviä. 
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Kuva Korkeakoski 11. Kuva Korkeakosken alaosista. 
 
 

  
 
Kuvat Korkeakoski 12 ja 13. Kuvissa näkyy Korkeakosken alinta kynnystä (kuva 12) tämän itäpuolelle 
avattavan ohituksen sijainti (kuva 13). 
 
 

 
 
Kuva Korkeakoski 14. Korkeakosken alin kynnys. 
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6.7.1.1 Työkoneiden reitit 

 
 

 
 
Kuva Korkeakoski 15. Kuva kaivinkoneen reitiltä Korkeakosken yläosaan.  
Kuvassa näkyy Hattuvaarantien sillan yläpuolelle tehtävän lyhyen piston paikka. 
 
 

 
 
Kuvat Korkeakoski 16. Kuva kaivinkoneen reitistä maantiesillan alapuoliseen osaan Korkeakoskea. 

 
 
Korkeakoskella kaivinkone saadaan jokeen tekemällä sillan ylä- ja alapuolelle lyhyet 
pistot. Kaavailluista toimenpiteistä ei mielestäni aiheudu ranta- tai pohjakasvillisuudelle 
sellaista haittaa, jonka vuoksi suunnitelmia tulisi tarkistaa. 
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Kunnostuskartta Korkeakoski 3. Karttapiirros kaivinkoneen reiteistä Korkeakoskella.  
Kartassa joen virtaussuunta on alhaalta ylös. 

 
 
 

6.7.2 Nälämönsahi 

 

kosken 
niskan 

koordinaatit 
(KKJ-27) 

kosken 
päätepisteen 
koordinaatit 

(KKJ-27) 

kosken 
kokonais- 
pituus (m) 

kunnostettavan 
alueen pinta-ala 

(m²) 

kunnostuksessa 
tarvittava sora-

määrä (m³) 

kunnostuksessa 
tarvittavat 

seulanperäkivet 
(m³) 

3664875 
7026445 

3664934 
7027741 

80* + 50** 450 10 50 

* Nälämönsahi, virtapaikka         ** Nälämönsahi, koskialue 
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Kuva 43. Kartta Nälämönsahin kunnostettavasta osasta (tummennettu osuus).  
Karttaan on myös merkitty kohteen maanomistus (kiinteistörekisterinumerot). 

 
 
Kuvat Nälämönsahi 1 ja 2 on otettu kohteen ylimmältä, muusta koskialueesta erillään 
olevasta virtapaikasta. Niskan koordinaatit ovat 3664875 7026445 ja virtapaikka päättyy 
80 m alempana koordinaateissa3664900 7027530. Tästä ei ole piirretty kunnostus-
karttaa. 
 
Kohteen keskellä on laaja allas. 
 
Vesisyvyys uomassa oli heinäkuussa 2016 altaan molemmin puolin noin 40 cm, leveys 
noin neljä metriä ja pohja tasainen. Paikan kaltevuus on pienpoikasalueeksi sopiva, 
joten kohde kunnostetaan – myös allas – tuomalla tänne halkaisijaltaan 5–20 cm:n 
kokoisia seulanperäkiviä 
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Kuvat Nälämönsahi 1 ja 2. Kuvissa näkyy Nälämönsahin yläpuolinen virtapaikka. 
 
 
Sillalta ylävirtaan on otettu kuva Nälämönsahi 13. Uoma on täällä 4–5 metriä leveä. 
Sillan yläpuolella on noin 10 m pitkä osuus, jossa virtausnopeus sopii taimenelle, 
samoin kivien koko. Niskalle voi kasata pohjapadon ja levittää tämän eteen pienen 
soraikon, jonka alle tuodaan halkaisijaltaan 5–20 cm:n kokoisia seulanperäkiviä. 
 
Sillan alla on allas, jonka jälkeen koskimainen osuus jatkuu.  
 
Kuva Nälämönsahi 4 on otettu sillalta alavirtaan päin ja kuva Nälämönsahi 5 aivan 
kosken alta. Sillan alapuolisessa koskessa vesisyvyys on keskimäärin noin 20 cm ja 
kivikoko edelleen taimenelle sopiva. Alaosa on kelvollinen tällaisenakin, mutta virtaan 
voi asetella hiukan lisää seulanperäkiviä.. 
 
 

 
 
Kuvat Nälämönsahi 3 ja 4. Kuva 3 on otettu Nälämöntieltä ylävirtaan ja kuva 4 alavirtaan päin. 
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Kunnostuskartta Nälämönsahi 1. 
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Kuva Nälämönsahi 5. Kuvassa näkyy Nälämönshin alaosaa. 
 
 

6.7.2.1 Työkoneiden reitit 

 
Ulkkaoen länsirannalla Nälämönsahin kohdalla on hakkuuaukio, joka ulottuu sahin 
yläpuoliselle virtapaikalle asti. Aukio on jo taimella, mutta siinä on edelleen näkyvissä 
metsäkoneen tekemät ajourat. Koneura lähtee Nälämöntieltä koordinaateissa 3664811 
7027691. 
 
 
 

 
 
Kuva Nälämönsahi 6. Kuva on otettu Nälämönsahin yläpuolisen virtapaikan länsirannalta, jossa sijaitsee 
hakkuuaukiolle johtava koneura. 
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Kuvat Nälämönsahi 7 ja 8. Kuvissa näkyy Nälämönsahin länsipuolella sijaitsevaa hakkuuaukiota, jota 
myöten kunnostuskivet on tuotavissa sahin yläpuoliseen virtapaikkaan. 
 
 
Kaivinkone ajetaan sillan kupeelta sekä ylä- että alapuoliseen osaan koskea. Aivan 
rannalla kasvaa lehtipuita, lähinnä koivua, leppää ja pajua.  
 
 

 
 
Kuvat Nälämönsahi 9 ja 10. Kuvia työkoneiden reitiltä Nälämönsahin yläosiin. Kuvassa 9 näkyy sillan 
yläpuolelle ja kuvassa 10 alapuolelle tehtävän koneuran alku. 
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Kunnostuskartta Nälämönsahi 2. Karttapiirros kaivinkoneen reiteistä Nälämönsahilla. Kartassa  
joen virtaussuunta on alhaalta ylös. 

 
 
 
 
 

7. TOIMENPITEET KUNNOSTUKSEN JÄLKEEN 
 
Kunnostuksen tuloksia tulisi seurata sähkökoekalastuksin. Kaivinkoneen jäljiltä 
kunnostuskohteita kannattaa viimeistellä käsityönä. 
 
Kunnostusten vaikutusta pohjaeläimistöön, sen yksilö- ja lajimääriin, voitaisiin 
muutamilla valituilla koskialueilla seurata potkuhaavinnalla sekä ennen että jälkeen 
konetyön.  
 
Monilla kunnostettavilla koskialueilla erityisesti Lieksanjokeen laskevissa joissa estää 
poikastiheyden kasvun runsas haukikanta. Mahdollisimman pian kunnostusten jälkeen 
tulisikin järjestää petojen poistopyyntiä. 
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7.1 Kunnostuksen vaikutukset ja näiden tarkkailu 
 

7.1.1 Yleiset vesistövaikutukset 

 
Kunnostus ei vaikuta kohdealueiden ylä- tai alapuolisiin vesistöihin, esimerkiksi näiden 
vedenkorkeudet tai virtaamat eivät muutu. Itse kunnostettavilla koskialueilla voi veden 
viipymä tai vesisyvyys muuttua. 
 
 
 

7.1.2 Vaikutukset kunnostetuilla koskilla 

 
Kaivinkoneella suoritettava muualta tuotujen kivien levitys ja kaikenlainen pohjan 
muokkaus karkottaa kalat väliaikaisesti kunnostusalueelta. Myös pohjan eläimistö ja 
kasvisto kärsivät jonkin verran. Lisäksi töistä aiheutuu vaihtelevanvoimakasta veden 
samentumista. Kaikki edellämainitut haitat ovat kuitenkin väliaikaisia, vaikka pohjan 
bioottisen osan elpymien voi olla hidasta. Samentumishaittojen minimoimiseksi kone-
työn tulee pääsääntöisesti edetä koskialueen niskalta alavirtaan päin. 
 
Suunnitelmassa esitettyjen kunnostustoimenpiteiden jälkeen Lieksanjoen pääuomassa 
ja tämän sivujoissa olisi yhteensä noin 5,3 hehtaaria järvilohen ja taimenen pien-
poikasille soveltuvia koskialueita. Tähän tarvitaan noin 15,5 tuhatta kuutiota seulottuja 
kiviä ja soraa. 
 
Ruunaan koskien järvilohen pienpoikastuotantoala kasvaisi noin neljäksi hehtaariksi ja 
Tuulijoen, Särkkäjoen, Hanhijoen sekä Ulkkajoen koskien taimenen pienpoikasalueet 
lähes puoleksitoista hehtaariksi. 
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Taulukko 14. Arvio suunnitelmassa esitetyillä toimenpiteillä aikaansaatavista poikastuotantoalueista (m

2
) 

ja kunnostuksissa tarvittavista seulanperäkivistä ja sorasta (m
3
) koskikohtaisesti. 

 

laji joki koski

poikastuotantopinta-

ala kunnostusten 

jälkeen (m2)

kunnostuksessa 

tarvittavat 

seulanperäkivet (m3)

kunnostuksessa 

tarvittava sora (m3)

taimen Tuulijoki Aittokoski 1 250 400 10

taimen Tuulijoki Ylävirta 1 300 400 10

taimen Tuulijoki Aittovirta 3 500 1 100 15

taimen Särkkäjoki ylin koskialue 680 200 10

taimen Särkkäjoki keskimmäinen koskialue 560 150 10

taimen Särkkäjoki alin koskialue 480 150 10

järvilohi Lieksanjoki Haapavitja 2 800 900 15

järvilohi Lieksanjoki Musta Pyörre 5 450 900 15

järvilohi Lieksanjoki Mutikaisenkari 10 500 3 300 20

järvilohi Lieksanjoki Neitikoski 1 900 600 15

järvilohi Lieksanjoki Kattilakoski 3 300 1 100 15

järvilohi Lieksanjoki Murrookoski 4 000 1 000 20

järvilohi Lieksanjoki Siikakoski 11 400 3 600 25

taimen Hanhijoki Pitkäkoski 1 600 400 10

taimen Hanhijoki Pahakoski 1 000 300 10

taimen Hanhijoki Korkeakoski 1 100 300 10

taimen Hanhijoki Vääräkoski 850 250 10

taimen Hanhijoki Saunakoski 300 100 10

taimen Ulkkajoki Korkeakoski 750 250 10

taimen Ulkkajoki Nälämönsahi 130 50 10

yhteensä 52 850 15 450 260  
 
 
 

7.1.3 Vaikutukset ranta-alueille ja vesistön käyttöön 

 
Kunnostuksilla ei perkauskivikkoja lukuunottamatta muuteta koskialueiden rantaviivaa, 
vaan virtausoloihin tehtävät muutokset rajoittuvat pää- ja sivu-uomiin. Rantapuuston 
sekä rannan muun kasvillisuuden säilyttäminen on kunnostustavoitteiden mukaista.  
 
Sekä kaivinkone että kunnostusmateriaalia kuljettava traktori pyritään ajamaan 
koskialueille valmiita koneuria myöten. Jos tämä ei ole mahdollista, käytetään kunkin 
maanomistajan kanssa erikseen sovittuja ajoreittejä. Työkoneiden mahdollisesti 
maastoon jättämät jäljet naamioidaan ja maanomistajille aiheutuneet vahingot 
korvataan. 
 
Kunnostuksilla ei myöskään merkittävästi muuteta muiden vesistönkäyttömuotojen 
(kalastus, kanoottiretkeily yms.) tilannetta. 
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7.1.4 Vesistövaikutusten tarkkailu 

 
Kaikissa kunnostuskohteissa töiden aiheuttamia vaikutuksia vesistöön tarkkaillaan 
silmämääräisesti. Lisäksi koko kunnostusalueelta otetaan kattavasti vesinäytteitä 
suunnitelman liitteenä olevan tarkkailuohjelman mukaisesti.  
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LIEKSANJOEN JA TÄMÄN SIVUJOKIEN TÄYDENNYSKUNNOSTUS¬ 
SUUNNITELMAN VESISTÖVAIKUTUSTEN TARKKAILUOHJELMA 

 
 
 

Tietoja valuma-alueista 
 
Kunnostettavat jokialueet sijaitsevat joko Ruunaanjoen (4.49) tai Lieksanjoen (4.42) alueilla. Nämä toisen 
jakotason alueet kuuluvat Pielisen reitin valuma-alueeseen (4.4), joka puolestaan on osa Vuoksen 
päävesistöaluetta (Ekholm 1993). 
 
Särkkäjoki (0.4.94) on samannimisen valuma-alueella (4.494) purku-uoma Ruunaanjärveen. Kyseessä 
on kolmannen jakotason valuma-alue, jonka järvisyysprosentti on 1,80 ja pinta-ala 34,35 km

2
 (Ekholm 

1993).  
 
Tuulijoki sijaitsee Ruunaanjärven alueella (4.492). Kyseessä on kolmannen jakotason valuma-alue, 
jonka purku-uoma on Saarivirta. Valuma-alueen järvisyysprosentti on 13,84 ja pinta-ala 6195,45 km

2
, 

tästä sijaitsee Suomen puolella vain 236,10 km
2
 (Ekholm 1993). Ruunaanjärven alueen vedet laskevat 

Neitijärven alueeseen (4.491). 
 
Ruunaan kosket Siikakosken alaosaa lukuun ottamatta sijaitsevat Neitijärven alueella (4.491). 
Kyseessä on kolmannen jakotason valuma-alue, jonka purku-uoma on Lieksanjoki. Valuma-alueen 
järvisyysprosentti on 9,07 ja pinta-ala 6378,27 km

2
 (Ekholm 1993). Neitijärven alueen vedet laskevat 

Lieksanjokea pitkin Pankajärven-Pudasjoen alueeseen (4.423). 
 
Ulkkajoki on samannimisen valuma-alueella (4.428) purku-uoma Pankajärveen. Kyseessä on kolmannen 
jakotason valuma-alue, jonka järvisyysprosentti on 2,45 ja pinta-ala 101,71 km

2
 (Ekholm 1993).  

 
Hanhijoki on samannimisen valuma-alueella (4.427) purku-uoma Pudasjärveen. Kyseessä on kolmannen 
jakotason valuma-alue, jonka järvisyysprosentti on 4,98 ja pinta-ala 80,73 km

2
 (Ekholm 1993). 

 
Siikakosken alaosa sijaitsee Pankajärven–Pudasjoen alueella (4.423). Tämän purku-uoma on 
Pankajärven eteläpäässä sijaitseva, nykyään padottu Pankakoski. Valuma-alueen järvisyysprosentti on 
11,41 ja pinta-ala 308,11 km

2
.(Ekholm 1993). Pankajärven–Pudasjoen alueen vedet laskevat 

Lieksankosken alueeseen (4.422). 
 
 
 

Tietoja jokien hydrologiasta 
 
Tuulijoesta ei löytynyt virtaama- tai vedenkorkeustietoja. Joen yläpuoliset valuma-alueet sijaitsevat lähes 
kokonaisuudessaan Venäjän puolella. Tuulijoki on noin sadan neliökilometrin laajuisen Tuulijärven lasku-
uoma. Joen laskennallinen keskivirtaama (MQ) lienee noin kahdeksan kuutiometriä sekunnissa (perustuu 
arvioon virtaamaan vaikuttavien valuma-alueiden koosta ja järvisyysprosentista).  
 
Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän ympäristötietojärjestelmän mukaan Tuulijoen tila on luokiteltu 
biologisten tekijöiden mukaan hyväksi ja fysikaalis-kemiallisten tekijöiden mukaan erinomaiseksi. Myös 



 

 

vesimuodostuman ekologinen tila on arvioitu hyväksi. Hydrologis-morfologinen muuttuneisuusluokka on 
erinomainen. 
 
Särkkäjoesta ei ole saatavissa virtaamatietoja, mutta valuma-alueen pinta-alan ja järvisyysprosentin 
perusteella laskennalliseksi keskivirtaamaksi (MQ) saadaan 0,35 m3/s.  
 
Ympäristöhallinnon vedenlaadun seurantajärjestelmässä ei ollut analyysituloksia Särkkäjoesta. 
 
Lieksanjoen Ruunaan alueella vuosina 2006–2010 tehtyjen päivittäisten virtaamamittausten perusteella 
virtaama on vaihdellut välillä 23–194 m

3
/s keskiarvon ollessa 77 m

3
/s. Vuosimaksimien keskiarvo on ollut 

151 m
3
/s ja vuosiminimien 37,7 m

3
/s.  

 
Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän ympäristötietojärjestelmän mukaan Lieksanjoen yläosan tila on 
luokiteltu biologisten tekijöiden mukaan hyväksi ja fysikaalis-kemiallisten tekijöiden mukaan 
erinomaiseksi. Myös vesimuodostuman ekologinen tila on arvioitu hyväksi. Hydrologis-morfologinen 
muuttuneisuusluokka on hyvä. 
 
Hanhijoesta ei saatavissa virtaamatietoja, mutta valuma-alueen pinta-alan ja järvisyysprosentin 
perusteella laskennalliseksi keskivirtaamaksi (MQ) saadaan 0,8 m

3
/s. 

 
Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän ympäristötietojärjestelmän mukaan Hanhijoen tila on luokiteltu 
sekä biologisten että fysikaalis-kemiallisten tekijöiden mukaan erinomaiseksi. Myös vesimuodostuman 
ekologinen tila on arvioitu erinomaiseksi: Hydrologis-morfologinen muuttuneisuusluokka on sekin 
erinomainen. 
 
Ulkkajoestakaan ei ole saatavissa virtaamatietoja, mutta valuma-alueen pinta-alan ja järvisyysprosentin 

perusteella keskivirtaamaksi (MQ) saadaan 1,0 m
3

/s. 
 
Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä ympäristötietojärjestelmässä Ulkkajokea ei ole luokiteltu 
biologisten tekijöiden mukaan. Fysikaalis-kemiallisten tekijöiden mukaan joen tila on luokiteltu hyväksi. 
Myös vesimuodostuman ekologinen tila on arvioitu hyväksi. Hydrologis-morfologinen 
muuttuneisuusluokka on erinomainen. 
 
 
 

Kunnostustöiden vaikutukset 
 
Kunnostustoimenpiteiden ei odoteta aiheuttavan kunnostusalueen ylä- tai alapuolisen vesistön 
korkeuteen tai virtaamiin mainittavia muutoksia. Itse kunnostettavilla koskialueilla veden viipymä tule 
lisääntymään, ja vesisyvyys muuttumaan, mutta nämäkään muutokset eivät sanottavasti tule 
vaikuttamaan koskien välisten joenosien vedenkorkeuksiin tai virtaamiin. 
 
Kaivinkoneella suoritettava pohjan muokkaus ja kiveäminen karkottanee kalat väliaikaisesti kunnostus-
alueelta. Lisäksi töistä aiheutunee vaihtelevanvoimakasta veden samentumista. Edellämainitut haitat ovat 
kuitenkin väliaikaisia. Samentumishaittojen minimoimiseksi konetyön tulee pääsääntöisesti edetä koski-
alueen niskalta alavirtaan päin. 
 
Kunnostuksilla ei perkauskivikkoja lukuunottamatta muuteta koskialueiden rantaviivaa, vaan virtausoloihin 
tehtävät muutokset rajoittuvat pää-, sivu- ja tulva-uomiin. Rantapuuston sekä rannan muun kasvillisuuden 
säilyttäminen on kunnostustavoitteiden mukaista.  
 
Kaivinkone pyritään ajamaan koskialueille valmiita koneuria myöten. Jos tämä ei ole mahdollista, 
käytetään kunkin maanomistajan kanssa erikseen sovittuja ajoreittejä. Koneen mahdollisesti maastoon 
jättämät jäljet naamioidaan ja maanomistajille aiheutuneet vahingot korvataan. 
 
Ruunaan koskialueella toimii useita koskenlaskuyrittäjiä, ja alueen koskia lasketaan paljon myös 
kanooteilla. Kunnostukset Ruunaalla tulee ajoittaa niin, ettei niistä aiheudu haittaa alueen yrittäjille. 
 
 

Silmämääräinen seuranta 

 
Kunnostustöiden aikana seurataan mahdollisten samentumien leviämistä silmämääräisesti.  
 



 

 

 
 

Vesinäytteet 
 
Vesinäytteet otetaan kunnostettavista joista tai näihin yhteydessä olevista vesialtaista seuraavasti.  
 
 

näytteenotto- 
paikan nro kartalla 

näytteenotto- 
joki 

koordinaatit 
(Finnish KKJ-27 Grid) 

1 Tuulijoki 3673760 7045235 

2 Tuulijoki 3674395 7043515 

3 Särkkäjoki 3684620 7032215 

4 Särkkäjoki 3686020 7029760 

5 Lieksanjoki (Ruunaa) 3675205 7038115 

6 Lieksanjoki (Ruunaa) 3676835 7035775 

7 Lieksanjoki (Ruunaa) 3673245 7030845 

8 Hanhijoki 3070910 7025950 

9 Hanhijoki 3666295 7028570 

10 Ulkkajoki 3663570 7025870 

11 Ulkkajoki 3664930 7027720 

 
 

 
Yleiskarttapiirros näytteenottopisteistä (kunnostettavat joet on kartassa tummennettu). 
 
 



 

 

 
Tuulijoella sijaitsevat vesinäytteiden ottopaikat. 
 
 

 
Särkkäjoella sijaitsevat vesinäytteiden ottopaikat. 
 
 



 

 

 
Lieksajoella Ruunaan koskialueella sijaitsevat vesinäytteiden ottopaikat. 
 
 

 
Hanhijoella sijaitsevat vesinäytteiden ottopaikat. 
 
 



 

 

 
Ulkkajoella sijaitsevat vesinäytteiden ottopaikat. 
 
 
Vesinäytteet otetaan jokaisesta tarkkailupisteestä kerran ennen töiden aloittamista, näiden aikana ja 
vähintään kaksi viikkoa töiden päättymisen jälkeen.  
 
Mikäli kaivutöistä aiheutuvat samentumat ovat ennakkoon arvioitua laaja-alaisempia, ulotetaan vesi-
näytteiden keruu tarpeen mukaan myös tässä suunniteltua laajemmalle alueelle. 
 
Vesinäytteistä analysoidaan happi, pH, väri, sameus, kiintoaine (karkea ja hieno), kokonaisfosfori 
(tavallinen ja suodatettu) sekä rauta. 
 
 
 

Vesinäytteiden otto 

 
Näytteiden analysoinnin suorittaa jokin julkisen valvonnan alainen vesientutkimuslaitos. 
 
 
 

Raportointi 
 
Vähintään viikkoa ennen kunnostustöiden alkamista tulee asiasta ilmoittaa sekä Pohjois-Karjalan ELY-
keskukselle että Lieksan kaupungin ympäristönsuojelulautakunnalle. Samoin viikon sisällä töiden 
päättymisestä tulee kunnostusten lopettaminen saattaa yllämainittujen tahojen tietoon. 
 
Silmämääräisesti tehtävästä samentumien seurannasta tehdään viikoittain raportti. Jos tässä yhteydessä 
havaitaan konetyön tai kiveämisen vaikuttaneen veden väriin odotettua laajemmalla alueella, tulee tästä 
pikaisesti ilmoittaa sekä P-K:n ELY-keskukselle että Lieksan kaupungin ympäristönsuojelulautakunnalle.  
 
Kunnostustöiden tultua tehdyiksi laaditaan loppuraportti, josta löytyy yhteenveto hankkeen vaikutuksista 
kunnostettavien jokien vedenlaatuun. Kyseinen raportti tulee toimittaa viimeistään kahden kuukauden 
kuluttua konetyön valmistumisesta P-K:n ELY-keskukselle sekä Lieksan kaupungin ympäristönsuojelu-
lautakunnalle. 
 
 



 

 

LIITE 2 
 
Taulukko 1. Tuulijoelta vuosina 2006–2016 otettujen vesinäytteiden analyysitulokset  
(Suomen ympäristökeskus 2016). 
Paikan nimi Näytteenottoaika Suure (suomeksi) Yksikkö Tulos

Tuulijoki 11 08.03.2006 14:15 Alkaliniteetti mmol/l 0,062

Tuulijoki 11 15.05.2006 00:00 Alkaliniteetti mmol/l 0,049

Tuulijoki 11 17.08.2006 12:00 Alkaliniteetti mmol/l 0,061

Tuulijoki 11 04.03.2008 13:15 Alkaliniteetti mmol/l 0,054

Tuulijoki 11 13.05.2008 11:15 Alkaliniteetti mmol/l 0,037

Tuulijoki 11 13.08.2008 09:15 Alkaliniteetti mmol/l 0,045

Tuulijoki 11 27.10.2008 10:30 Alkaliniteetti mmol/l 0,041

Tuulijoki 11 04.03.2009 11:30 Alkaliniteetti mmol/l 0,05

Tuulijoki 11 19.05.2009 11:10 Alkaliniteetti mmol/l 0,045

Tuulijoki 11 12.08.2009 11:30 Alkaliniteetti mmol/l 0,055

Tuulijoki 11 22.10.2009 10:45 Alkaliniteetti mmol/l 0,065

Tuulijoki 11 02.03.2016 00:00 Alkaliniteetti mmol/l 0,06

Tuulijoki 11 08.03.2006 14:15 Alumiini µg/l 81

Tuulijoki 11 15.05.2006 11:45 Alumiini µg/l 83

Tuulijoki 11 17.08.2006 12:00 Alumiini µg/l 64

Tuulijoki 11 04.03.2009 11:30 Alumiini µg/l 74

Tuulijoki 11 19.05.2009 11:10 Alumiini µg/l 73

Tuulijoki 11 12.08.2009 11:30 Alumiini µg/l 72

Tuulijoki 11 22.10.2009 10:45 Alumiini µg/l 67

Tuulijoki 11 02.03.2016 00:00 Alumiini µg/l 64

Tuulijoki 11 08.03.2006 14:15 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 10

Tuulijoki 11 15.05.2006 00:00 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 1

Tuulijoki 11 17.08.2006 12:00 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 4

Tuulijoki 11 04.03.2008 13:15 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 8

Tuulijoki 11 13.05.2008 11:15 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 1

Tuulijoki 11 13.08.2008 09:15 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 4

Tuulijoki 11 27.10.2008 10:30 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 5

Tuulijoki 11 04.03.2009 11:30 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 10

Tuulijoki 11 19.05.2009 11:10 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 1

Tuulijoki 11 12.08.2009 11:30 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 1

Tuulijoki 11 22.10.2009 10:45 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 3

Tuulijoki 11 02.03.2016 00:00 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 8,5

Tuulijoki 11 08.03.2006 14:15 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Tuulijoki 11 15.05.2006 00:00 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Tuulijoki 11 17.08.2006 12:00 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Tuulijoki 11 04.03.2008 13:15 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Tuulijoki 11 13.05.2008 11:15 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Tuulijoki 11 13.08.2008 09:15 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Tuulijoki 11 27.10.2008 10:30 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Tuulijoki 11 04.03.2009 11:30 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Tuulijoki 11 19.05.2009 11:10 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Tuulijoki 11 12.08.2009 11:30 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Tuulijoki 11 22.10.2009 10:45 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Tuulijoki 11 02.03.2016 00:00 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Tuulijoki 11 04.03.2009 11:30 Fosfaatti fosforina, suodatus polykarb. 0,4 µmµg/l 1

Tuulijoki 11 19.05.2009 11:10 Fosfaatti fosforina, suodatus polykarb. 0,4 µmµg/l 1

Tuulijoki 11 12.08.2009 11:30 Fosfaatti fosforina, suodatus polykarb. 0,4 µmµg/l 1

Tuulijoki 11 22.10.2009 10:45 Fosfaatti fosforina, suodatus polykarb. 0,4 µmµg/l 1

Tuulijoki 11 02.03.2016 00:00 Fosfaatti fosforina, suodatus polykarb. 0,4 µmµg/l 1

Tuulijoki 11 08.03.2006 14:15 Hapen kyllästysaste kyll.% 95

Tuulijoki 11 15.05.2006 00:00 Hapen kyllästysaste kyll.% 95

Tuulijoki 11 17.08.2006 12:00 Hapen kyllästysaste kyll.% 90

Tuulijoki 11 04.03.2008 13:15 Hapen kyllästysaste kyll.% 89

Tuulijoki 11 13.05.2008 11:15 Hapen kyllästysaste kyll.% 92

Tuulijoki 11 13.08.2008 09:15 Hapen kyllästysaste kyll.% 90

Tuulijoki 11 27.10.2008 10:30 Hapen kyllästysaste kyll.% 90

Tuulijoki 11 04.03.2009 11:30 Hapen kyllästysaste kyll.% 92

Tuulijoki 11 19.05.2009 11:10 Hapen kyllästysaste kyll.% 99

Tuulijoki 11 12.08.2009 11:30 Hapen kyllästysaste kyll.% 91

Tuulijoki 11 22.10.2009 10:45 Hapen kyllästysaste kyll.% 90

Tuulijoki 11 08.03.2006 14:15 Happi, liukoinen mg/l 13,8

Tuulijoki 11 15.05.2006 00:00 Happi, liukoinen mg/l 11,2

Tuulijoki 11 17.08.2006 12:00 Happi, liukoinen mg/l 8,4

Tuulijoki 11 04.03.2008 13:15 Happi, liukoinen mg/l 13

Tuulijoki 11 13.05.2008 11:15 Happi, liukoinen mg/l 11,4

Tuulijoki 11 13.08.2008 09:15 Happi, liukoinen mg/l 9,1

Tuulijoki 11 27.10.2008 10:30 Happi, liukoinen mg/l 11,1

Tuulijoki 11 04.03.2009 11:30 Happi, liukoinen mg/l 13,4

Tuulijoki 11 19.05.2009 11:10 Happi, liukoinen mg/l 11,2

Tuulijoki 11 12.08.2009 11:30 Happi, liukoinen mg/l 8,2

Tuulijoki 11 22.10.2009 10:45 Happi, liukoinen mg/l 12,1  



 

 

Taulukko 2. Tuulijoelta vuosina 2006–2016 otettujen vesinäytteiden analyysitulokset  
(Suomen ympäristökeskus 2016). 
Paikan nimi Näytteenottoaika Suure (suomeksi) Yksikkö Tulos

Tuulijoki 11 08.03.2006 14:15 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 9,7

Tuulijoki 11 15.05.2006 00:00 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 9,6

Tuulijoki 11 17.08.2006 12:00 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 8,8

Tuulijoki 11 04.03.2008 13:15 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 11

Tuulijoki 11 13.05.2008 11:15 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 11

Tuulijoki 11 13.08.2008 09:15 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 12

Tuulijoki 11 27.10.2008 10:30 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 12

Tuulijoki 11 04.03.2009 11:30 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 11

Tuulijoki 11 19.05.2009 11:10 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 11

Tuulijoki 11 12.08.2009 11:30 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 9,8

Tuulijoki 11 22.10.2009 10:45 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 9,5

Tuulijoki 11 02.03.2016 00:00 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 11

Tuulijoki 11 04.03.2009 11:30 Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm mg/l 0,25

Tuulijoki 11 19.05.2009 11:10 Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm mg/l 11

Tuulijoki 11 12.08.2009 11:30 Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm mg/l 0,25

Tuulijoki 11 22.10.2009 10:45 Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm mg/l 0,8

Tuulijoki 11 02.03.2016 00:00 Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm mg/l 0,5

Tuulijoki 11 08.03.2006 14:15 Kiintoaine, karkea mg/l 0,45

Tuulijoki 11 15.05.2006 00:00 Kiintoaine, karkea mg/l 3,9

Tuulijoki 11 17.08.2006 12:00 Kiintoaine, karkea mg/l 0,45

Tuulijoki 11 04.03.2008 13:15 Kiintoaine, karkea mg/l 0,45

Tuulijoki 11 13.05.2008 11:15 Kiintoaine, karkea mg/l 0,45

Tuulijoki 11 13.08.2008 09:15 Kiintoaine, karkea mg/l 0,45

Tuulijoki 11 27.10.2008 10:30 Kiintoaine, karkea mg/l 0,45

Tuulijoki 11 08.03.2006 14:15 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 3

Tuulijoki 11 15.05.2006 00:00 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 8

Tuulijoki 11 17.08.2006 12:00 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 4

Tuulijoki 11 04.03.2008 13:15 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 3

Tuulijoki 11 13.05.2008 11:15 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 6

Tuulijoki 11 13.08.2008 09:15 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 8

Tuulijoki 11 27.10.2008 10:30 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 5

Tuulijoki 11 04.03.2009 11:30 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 4

Tuulijoki 11 19.05.2009 11:10 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 5

Tuulijoki 11 12.08.2009 11:30 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 5

Tuulijoki 11 22.10.2009 10:45 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 4

Tuulijoki 11 02.03.2016 00:00 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 2,6

Tuulijoki 11 08.03.2006 14:15 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 250

Tuulijoki 11 15.05.2006 00:00 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 260

Tuulijoki 11 17.08.2006 12:00 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 230

Tuulijoki 11 04.03.2008 13:15 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 240

Tuulijoki 11 13.05.2008 11:15 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 320

Tuulijoki 11 13.08.2008 09:15 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 250

Tuulijoki 11 27.10.2008 10:30 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 280

Tuulijoki 11 04.03.2009 11:30 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 280

Tuulijoki 11 19.05.2009 11:10 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 250

Tuulijoki 11 12.08.2009 11:30 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 280

Tuulijoki 11 22.10.2009 10:45 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 240

Tuulijoki 11 02.03.2016 00:00 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 240

Tuulijoki 11 08.03.2006 14:15 Lämpötila °C 0,1

Tuulijoki 11 15.05.2006 00:00 Lämpötila °C 8,2

Tuulijoki 11 17.08.2006 12:00 Lämpötila °C 18,6

Tuulijoki 11 04.03.2008 13:15 Lämpötila °C 0,1

Tuulijoki 11 13.05.2008 11:15 Lämpötila °C 6,1

Tuulijoki 11 13.08.2008 09:15 Lämpötila °C 15

Tuulijoki 11 27.10.2008 10:30 Lämpötila °C 6,4

Tuulijoki 11 04.03.2009 11:30 Lämpötila °C 0,1

Tuulijoki 11 19.05.2009 11:10 Lämpötila °C 9,8

Tuulijoki 11 12.08.2009 11:30 Lämpötila °C 20,3

Tuulijoki 11 22.10.2009 10:45 Lämpötila °C 3,2

Tuulijoki 11 02.03.2016 00:00 Lämpötila °C 0,1

Tuulijoki 11 08.03.2006 14:15 Natrium mg/l 1,2

Tuulijoki 11 15.05.2006 00:00 Natrium mg/l 1

Tuulijoki 11 17.08.2006 12:00 Natrium mg/l 1,1

Tuulijoki 11 04.03.2009 11:30 Natrium mg/l 1,1

Tuulijoki 11 19.05.2009 11:10 Natrium mg/l 1

Tuulijoki 11 12.08.2009 11:30 Natrium mg/l 1

Tuulijoki 11 22.10.2009 10:45 Natrium mg/l 1,2

Tuulijoki 11 02.03.2016 00:00 Natrium mg/l 1,1  
 



 

 

Taulukko 3. Tuulijoelta vuosina 2006–2016 otettujen vesinäytteiden analyysitulokset  
(Suomen ympäristökeskus 2016). 
Paikan nimi Näytteenottoaika Suure (suomeksi) Yksikkö Tulos

Tuulijoki 11 08.03.2006 14:15 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 82

Tuulijoki 11 15.05.2006 00:00 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 55

Tuulijoki 11 17.08.2006 12:00 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 23

Tuulijoki 11 04.03.2008 13:15 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 74

Tuulijoki 11 13.05.2008 11:15 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 48

Tuulijoki 11 13.08.2008 09:15 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 33

Tuulijoki 11 27.10.2008 10:30 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 54

Tuulijoki 11 04.03.2009 11:30 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 71

Tuulijoki 11 19.05.2009 11:10 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 55

Tuulijoki 11 12.08.2009 11:30 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 27

Tuulijoki 11 22.10.2009 10:45 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 38

Tuulijoki 11 02.03.2016 00:00 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 80

Tuulijoki 11 8.3.2006 pH  6,31

Tuulijoki 11 15.5.2006 pH  6,32

Tuulijoki 11 17.8.2006 pH  6,38

Tuulijoki 11 4.3.2008 pH  6,43

Tuulijoki 11 13.5.2008 pH  6,15

Tuulijoki 11 13.8.2008 pH  6,21

Tuulijoki 11 27.10.2008 pH  6,17

Tuulijoki 11 4.3.2009 pH  6,33

Tuulijoki 11 19.5.2009 pH  6,38

Tuulijoki 11 12.8.2009 pH  6,52

Tuulijoki 11 22.10.2009 pH  6,42

Tuulijoki 11 2.3.2016 pH  6,4

Tuulijoki 11 08.03.2006 14:15 Rauta, hajotus µg/l 97

Tuulijoki 11 15.05.2006 11:45 Rauta, hajotus µg/l 180

Tuulijoki 11 17.08.2006 12:00 Rauta, hajotus µg/l 140

Tuulijoki 11 04.03.2008 13:15 Rauta, hajotus µg/l 110

Tuulijoki 11 13.05.2008 11:15 Rauta, hajotus µg/l 150

Tuulijoki 11 13.08.2008 09:15 Rauta, hajotus µg/l 170

Tuulijoki 11 27.10.2008 10:30 Rauta, hajotus µg/l 160

Tuulijoki 11 04.03.2009 11:30 Rauta, hajotus µg/l 100

Tuulijoki 11 19.05.2009 11:10 Rauta, hajotus µg/l 150

Tuulijoki 11 12.08.2009 11:30 Rauta, hajotus µg/l 140

Tuulijoki 11 22.10.2009 10:45 Rauta, hajotus µg/l 150

Tuulijoki 11 02.03.2016 00:00 Rauta, hajotus µg/l 110

Tuulijoki 11 8.3.2006 Sameus FNU 0,39

Tuulijoki 11 15.5.2006 Sameus FNU 0,75

Tuulijoki 11 17.8.2006 Sameus FNU 0,91

Tuulijoki 11 4.3.2008 Sameus FNU 0,7

Tuulijoki 11 13.5.2008 Sameus FNU 1

Tuulijoki 11 13.8.2008 Sameus FNU 0,92

Tuulijoki 11 27.10.2008 Sameus FNU 0,75

Tuulijoki 11 4.3.2009 Sameus FNU 0,49

Tuulijoki 11 19.5.2009 Sameus FNU 0,42

Tuulijoki 11 12.8.2009 Sameus FNU 0,76

Tuulijoki 11 22.10.2009 Sameus FNU 0,43

Tuulijoki 11 2.3.2016 Sameus FNU 0,24

Tuulijoki 11 08.03.2006 14:15 Sähkönjohtavuus mS/m 1,8

Tuulijoki 11 15.05.2006 00:00 Sähkönjohtavuus mS/m 1,5

Tuulijoki 11 17.08.2006 12:00 Sähkönjohtavuus mS/m 1,6

Tuulijoki 11 04.03.2008 13:15 Sähkönjohtavuus mS/m 1,6

Tuulijoki 11 13.05.2008 11:15 Sähkönjohtavuus mS/m 1,4

Tuulijoki 11 13.08.2008 09:15 Sähkönjohtavuus mS/m 1,5

Tuulijoki 11 27.10.2008 10:30 Sähkönjohtavuus mS/m 1,5

Tuulijoki 11 04.03.2009 11:30 Sähkönjohtavuus mS/m 1,5

Tuulijoki 11 19.05.2009 11:10 Sähkönjohtavuus mS/m 1,4

Tuulijoki 11 12.08.2009 11:30 Sähkönjohtavuus mS/m 1,4

Tuulijoki 11 22.10.2009 10:45 Sähkönjohtavuus mS/m 1,6

Tuulijoki 11 02.03.2016 00:00 Sähkönjohtavuus mS/m 1,4

Tuulijoki 11 08.03.2006 14:15 Väriluku mg/l Pt 70

Tuulijoki 11 15.05.2006 00:00 Väriluku mg/l Pt 60

Tuulijoki 11 17.08.2006 12:00 Väriluku mg/l Pt 60

Tuulijoki 11 04.03.2008 13:15 Väriluku mg/l Pt 70

Tuulijoki 11 13.05.2008 11:15 Väriluku mg/l Pt 80

Tuulijoki 11 13.08.2008 09:15 Väriluku mg/l Pt 80

Tuulijoki 11 27.10.2008 10:30 Väriluku mg/l Pt 90

Tuulijoki 11 04.03.2009 11:30 Väriluku mg/l Pt 80

Tuulijoki 11 19.05.2009 11:10 Väriluku mg/l Pt 70

Tuulijoki 11 12.08.2009 11:30 Väriluku mg/l Pt 50

Tuulijoki 11 22.10.2009 10:45 Väriluku mg/l Pt 60

Tuulijoki 11 02.03.2016 00:00 Väriluku mg/l Pt 60  
 



 

 

Taulukko 4. Lieksanjoen yläosista vuosina 2006–2016 otettujen vesinäytteiden analyysitulokset  
(Suomen ympäristökeskus 2016). 
Paikan nimi Näytteenottoaika Suure (suomeksi) Yksikkö Tulos

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 08.03.2006 15:15 Alkaliniteetti mmol/l 0,079

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2006 00:00 Alkaliniteetti mmol/l 0,057

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 17.08.2006 13:25 Alkaliniteetti mmol/l 0,076

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 30.10.2006 13:45 Alkaliniteetti mmol/l 0,073

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 06.03.2007 12:20 Alkaliniteetti mmol/l 0,061

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2007 14:05 Alkaliniteetti mmol/l 0,052

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 16.08.2007 11:00 Alkaliniteetti mmol/l 0,07

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 29.10.2007 10:50 Alkaliniteetti mmol/l 0,067

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 08.03.2006 15:15 Alumiini µg/l 100

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2006 13:00 Alumiini µg/l 120

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 17.08.2006 13:25 Alumiini µg/l 68

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 30.10.2006 13:45 Alumiini µg/l 110

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 06.03.2007 12:20 Alumiini µg/l 81

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2007 14:05 Alumiini µg/l 100

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 16.08.2007 11:00 Alumiini µg/l 73

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 29.10.2007 10:50 Alumiini µg/l 92

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 08.03.2006 15:15 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 6

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2006 00:00 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 17.08.2006 13:25 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 2

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 30.10.2006 13:45 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 5

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 06.03.2007 12:20 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 4

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2007 14:05 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 16.08.2007 11:00 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 29.10.2007 10:50 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 3

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 08.03.2006 15:15 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2006 00:00 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 17.08.2006 13:25 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 30.10.2006 13:45 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 06.03.2007 12:20 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2007 14:05 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 16.08.2007 11:00 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 29.10.2007 10:50 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 08.03.2006 15:15 Hapen kyllästysaste kyll.% 90

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2006 00:00 Hapen kyllästysaste kyll.% 87

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 17.08.2006 13:25 Hapen kyllästysaste kyll.% 90

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 30.10.2006 13:45 Hapen kyllästysaste kyll.% 86

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 06.03.2007 12:20 Hapen kyllästysaste kyll.% 86

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2007 14:05 Hapen kyllästysaste kyll.% 90

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 16.08.2007 11:00 Hapen kyllästysaste kyll.% 86

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 29.10.2007 10:50 Hapen kyllästysaste kyll.% 93

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 08.03.2006 15:15 Happi, liukoinen mg/l 13,1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2006 00:00 Happi, liukoinen mg/l 10

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 17.08.2006 13:25 Happi, liukoinen mg/l 8,3

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 30.10.2006 13:45 Happi, liukoinen mg/l 11,9

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 06.03.2007 12:20 Happi, liukoinen mg/l 12,5

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2007 14:05 Happi, liukoinen mg/l 11

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 16.08.2007 11:00 Happi, liukoinen mg/l 7,6

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 29.10.2007 10:50 Happi, liukoinen mg/l 12,1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 08.03.2006 15:15 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 13

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2006 00:00 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 13

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 17.08.2006 13:25 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 12

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 30.10.2006 13:45 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 12

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 06.03.2007 12:20 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 14

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2007 14:05 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 14

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 16.08.2007 11:00 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 12

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 29.10.2007 10:50 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 14  
 
 
 
 
 
 



 

 

Taulukko 5. Lieksanjoen yläosista vuosina 2006–2016 otettujen vesinäytteiden analyysitulokset  
(Suomen ympäristökeskus 2016). 
Paikan nimi Näytteenottoaika Suure (suomeksi) Yksikkö Tulos

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 08.03.2006 15:15 Kiintoaine, karkea mg/l 0,45

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2006 00:00 Kiintoaine, karkea mg/l 0,9

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 17.08.2006 13:25 Kiintoaine, karkea mg/l 0,45

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 30.10.2006 13:45 Kiintoaine, karkea mg/l 0,45

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 06.03.2007 12:20 Kiintoaine, karkea mg/l 0,45

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2007 14:05 Kiintoaine, karkea mg/l 0,45

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 16.08.2007 11:00 Kiintoaine, karkea mg/l 0,45

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 29.10.2007 10:50 Kiintoaine, karkea mg/l 0,45

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 08.03.2006 15:15 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 6

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2006 00:00 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 9

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 17.08.2006 13:25 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 9

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 30.10.2006 13:45 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 9

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 06.03.2007 12:20 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 6

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2007 14:05 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 8

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 16.08.2007 11:00 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 8

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 29.10.2007 10:50 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 6

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 8.3.2006 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 270

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.5.2006 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 300

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 17.8.2006 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 230

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 30.10.2006 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 290

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 6.3.2007 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 310

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.5.2007 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 300

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 16.8.2007 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 250

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 29.10.2007 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 310

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 08.03.2006 15:15 Lämpötila °C 0,1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2006 00:00 Lämpötila °C 9,4

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 17.08.2006 13:25 Lämpötila °C 19,2

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 30.10.2006 13:45 Lämpötila °C 1,9

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 06.03.2007 12:20 Lämpötila °C 0,2

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2007 14:05 Lämpötila °C 6,8

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 16.08.2007 11:00 Lämpötila °C 21,7

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 29.10.2007 10:50 Lämpötila °C 4,3

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 08.03.2006 15:15 Natrium mg/l 1,3

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2006 00:00 Natrium mg/l 1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 17.08.2006 13:25 Natrium mg/l 1,1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 30.10.2006 13:45 Natrium mg/l 1,2

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 06.03.2007 12:20 Natrium mg/l 1,2

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2007 14:05 Natrium mg/l 1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 16.08.2007 11:00 Natrium mg/l 1,1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 29.10.2007 10:50 Natrium mg/l 1,1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 08.03.2006 15:15 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamaton µg/l 66

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2006 00:00 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamaton µg/l 25

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 17.08.2006 13:25 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamaton µg/l 2,5

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 30.10.2006 13:45 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamaton µg/l 23

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 06.03.2007 12:20 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamaton µg/l 51

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2007 14:05 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamaton µg/l 18

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 16.08.2007 11:00 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamaton µg/l 2,5

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 29.10.2007 10:50 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamaton µg/l 21

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 8.3.2006 pH  6,18

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.5.2006 pH  6,21

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 17.8.2006 pH  6,62

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 30.10.2006 pH  6,46

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 6.3.2007 pH  6,21

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.5.2007 pH  6,32

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 16.8.2007 pH  6,52

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 29.10.2007 pH  6,45

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 08.03.2006 15:15 Rauta, hajotus µg/l 350

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2006 13:00 Rauta, hajotus µg/l 390

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 17.08.2006 13:25 Rauta, hajotus µg/l 330

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 30.10.2006 13:45 Rauta, hajotus µg/l 380

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 06.03.2007 12:20 Rauta, hajotus µg/l 350

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2007 14:05 Rauta, hajotus µg/l 370

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 16.08.2007 11:00 Rauta, hajotus µg/l 330

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 29.10.2007 10:50 Rauta, hajotus µg/l 390

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 8.3.2006 Sameus FNU 0,63

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.5.2006 Sameus FNU 0,89

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 17.8.2006 Sameus FNU 1,6

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 30.10.2006 Sameus FNU 0,97

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 6.3.2007 Sameus FNU 0,39

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.5.2007 Sameus FNU 0,67

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 16.8.2007 Sameus FNU 1,1

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 29.10.2007 Sameus FNU 0,32

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 08.03.2006 15:15 Sähkönjohtavuus mS/m 2

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2006 00:00 Sähkönjohtavuus mS/m 1,7

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 17.08.2006 13:25 Sähkönjohtavuus mS/m 1,8

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 30.10.2006 13:45 Sähkönjohtavuus mS/m 1,9

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 06.03.2007 12:20 Sähkönjohtavuus mS/m 1,8

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2007 14:05 Sähkönjohtavuus mS/m 1,6

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 16.08.2007 11:00 Sähkönjohtavuus mS/m 1,7

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 29.10.2007 10:50 Sähkönjohtavuus mS/m 1,7

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 08.03.2006 15:15 Väriluku mg/l Pt 90

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2006 00:00 Väriluku mg/l Pt 90

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 17.08.2006 13:25 Väriluku mg/l Pt 80

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 30.10.2006 13:45 Väriluku mg/l Pt 90

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 06.03.2007 12:20 Väriluku mg/l Pt 90

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 15.05.2007 14:05 Väriluku mg/l Pt 100

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 16.08.2007 11:00 Väriluku mg/l Pt 80

Lieksanjoki 2 Naarajärvi 29.10.2007 10:50 Väriluku mg/l Pt 110 
 



 

 

Taulukko 6. Hanhijoelta vuosina 2006–2016 otettujen vesinäytteiden analyysitulokset  
(Suomen ympäristökeskus 2016). 
Paikan nimi Näytteenottoaika Suure (suomeksi) Yksikkö Tulos

Hanhijoki 87 suu21.06.2006 14:20 Alkaliniteetti mmol/l 0,102

Hanhijoki 87 suu06.03.2007 13:30 Alkaliniteetti mmol/l 0,106

Hanhijoki 87 suu03.05.2007 12:30 Alkaliniteetti mmol/l 0,047

Hanhijoki 87 suu16.08.2007 11:30 Alkaliniteetti mmol/l 0,107

Hanhijoki 87 suu29.10.2007 13:10 Alkaliniteetti mmol/l 0,087

Hanhijoki 87 suu04.03.2008 15:00 Alkaliniteetti mmol/l 0,1

Hanhijoki 87 suu13.05.2008 12:40 Alkaliniteetti mmol/l 0,035

Hanhijoki 87 suu13.08.2008 10:45 Alkaliniteetti mmol/l 0,052

Hanhijoki 87 suu27.10.2008 11:30 Alkaliniteetti mmol/l 0,043

Hanhijoki 87 suu03.03.2010 13:40 Alkaliniteetti mmol/l 0,152

Hanhijoki 87 suu18.05.2010 10:20 Alkaliniteetti mmol/l 0,065

Hanhijoki 87 suu16.08.2010 11:30 Alkaliniteetti mmol/l 0,184

Hanhijoki 87 suu26.10.2010 11:00 Alkaliniteetti mmol/l 0,089

Hanhijoki 87 suu06.03.2013 10:50 Alkaliniteetti mmol/l 0,143

Hanhijoki 87 suu23.05.2013 10:40 Alkaliniteetti mmol/l 0,07

Hanhijoki 87 suu22.08.2013 08:00 Alkaliniteetti mmol/l 0,049

Hanhijoki 87 suu23.10.2013 10:00 Alkaliniteetti mmol/l 0,103

Hanhijoki 87 suu02.03.2016 00:00 Alkaliniteetti mmol/l 0,12

Hanhijoki 87 suu23.05.2016 00:00 Alkaliniteetti mmol/l 0,071

Hanhijoki 87 suu21.06.2006 14:20 Alumiini µg/l 200

Hanhijoki 87 suu06.03.2007 13:30 Alumiini µg/l 210

Hanhijoki 87 suu03.05.2007 12:30 Alumiini µg/l 260

Hanhijoki 87 suu16.08.2007 11:30 Alumiini µg/l 180

Hanhijoki 87 suu29.10.2007 13:10 Alumiini µg/l 250

Hanhijoki 87 suu06.03.2007 13:30 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 20

Hanhijoki 87 suu03.05.2007 12:30 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 3

Hanhijoki 87 suu16.08.2007 11:30 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 3

Hanhijoki 87 suu29.10.2007 13:10 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 13

Hanhijoki 87 suu04.03.2008 15:00 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 22

Hanhijoki 87 suu13.05.2008 12:40 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 4

Hanhijoki 87 suu13.08.2008 10:45 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 5

Hanhijoki 87 suu27.10.2008 11:30 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 5

Hanhijoki 87 suu03.03.2010 13:40 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 23

Hanhijoki 87 suu18.05.2010 10:20 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 1

Hanhijoki 87 suu16.08.2010 11:30 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 1

Hanhijoki 87 suu26.10.2010 11:00 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 3

Hanhijoki 87 suu06.03.2013 10:50 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 22

Hanhijoki 87 suu23.05.2013 10:40 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 4

Hanhijoki 87 suu22.08.2013 08:00 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 1

Hanhijoki 87 suu23.10.2013 10:00 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 5

Hanhijoki 87 suu02.03.2016 00:00 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 17

Hanhijoki 87 suu23.05.2016 00:00 Ammonium typpenä, suodattamaton µg/l 6,1

Hanhijoki 87 suu21.06.2006 14:20 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 4

Hanhijoki 87 suu06.03.2007 13:30 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 7

Hanhijoki 87 suu03.05.2007 12:30 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 5

Hanhijoki 87 suu16.08.2007 11:30 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 4

Hanhijoki 87 suu29.10.2007 13:10 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 6

Hanhijoki 87 suu04.03.2008 15:00 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 8

Hanhijoki 87 suu13.05.2008 12:40 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 4

Hanhijoki 87 suu13.08.2008 10:45 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 3

Hanhijoki 87 suu27.10.2008 11:30 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 5

Hanhijoki 87 suu03.03.2010 13:40 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 8

Hanhijoki 87 suu18.05.2010 10:20 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 6

Hanhijoki 87 suu16.08.2010 11:30 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 4

Hanhijoki 87 suu26.10.2010 11:00 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 4

Hanhijoki 87 suu06.03.2013 10:50 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 8

Hanhijoki 87 suu23.05.2013 10:40 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 6

Hanhijoki 87 suu22.08.2013 08:00 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 3

Hanhijoki 87 suu23.10.2013 10:00 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 5

Hanhijoki 87 suu02.03.2016 00:00 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 5,5

Hanhijoki 87 suu23.05.2016 00:00 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 3,9  
 



 

 

Taulukko 7. Hanhijoelta vuosina 2006–2016 otettujen vesinäytteiden analyysitulokset  
(Suomen ympäristökeskus 2016). 
Paikan nimi Näytteenottoaika Suure (suomeksi) Yksikkö Tulos

Hanhijoki 87 suu21.06.2006 14:20 Hapen kyllästysaste kyll.% 81

Hanhijoki 87 suu06.03.2007 13:30 Hapen kyllästysaste kyll.% 87

Hanhijoki 87 suu03.05.2007 12:30 Hapen kyllästysaste kyll.% 83

Hanhijoki 87 suu16.08.2007 11:30 Hapen kyllästysaste kyll.% 78

Hanhijoki 87 suu29.10.2007 13:10 Hapen kyllästysaste kyll.% 89

Hanhijoki 87 suu04.03.2008 15:00 Hapen kyllästysaste kyll.% 84

Hanhijoki 87 suu13.05.2008 12:40 Hapen kyllästysaste kyll.% 88

Hanhijoki 87 suu13.08.2008 10:45 Hapen kyllästysaste kyll.% 73

Hanhijoki 87 suu27.10.2008 11:30 Hapen kyllästysaste kyll.% 86

Hanhijoki 87 suu03.03.2010 13:40 Hapen kyllästysaste kyll.% 83

Hanhijoki 87 suu18.05.2010 10:20 Hapen kyllästysaste kyll.% 85

Hanhijoki 87 suu16.08.2010 11:30 Hapen kyllästysaste kyll.% 75

Hanhijoki 87 suu26.10.2010 11:00 Hapen kyllästysaste kyll.% 86

Hanhijoki 87 suu06.03.2013 10:50 Hapen kyllästysaste kyll.% 84

Hanhijoki 87 suu23.05.2013 10:40 Hapen kyllästysaste kyll.% 83

Hanhijoki 87 suu22.08.2013 08:00 Hapen kyllästysaste kyll.% 79

Hanhijoki 87 suu23.10.2013 10:00 Hapen kyllästysaste kyll.% 89

Hanhijoki 87 suu02.03.2016 00:00 Hapen kyllästysaste kyll.% 90

Hanhijoki 87 suu23.05.2016 00:00 Hapen kyllästysaste kyll.% 93

Hanhijoki 87 suu21.06.2006 14:20 Happi, liukoinen mg/l 7,3

Hanhijoki 87 suu06.03.2007 13:30 Happi, liukoinen mg/l 12,6

Hanhijoki 87 suu03.05.2007 12:30 Happi, liukoinen mg/l 11

Hanhijoki 87 suu16.08.2007 11:30 Happi, liukoinen mg/l 7,3

Hanhijoki 87 suu29.10.2007 13:10 Happi, liukoinen mg/l 11,4

Hanhijoki 87 suu04.03.2008 15:00 Happi, liukoinen mg/l 12,3

Hanhijoki 87 suu13.05.2008 12:40 Happi, liukoinen mg/l 10,9

Hanhijoki 87 suu13.08.2008 10:45 Happi, liukoinen mg/l 7,7

Hanhijoki 87 suu27.10.2008 11:30 Happi, liukoinen mg/l 10,7

Hanhijoki 87 suu03.03.2010 13:40 Happi, liukoinen mg/l 12,1

Hanhijoki 87 suu18.05.2010 10:20 Happi, liukoinen mg/l 8,8

Hanhijoki 87 suu16.08.2010 11:30 Happi, liukoinen mg/l 7,5

Hanhijoki 87 suu26.10.2010 11:00 Happi, liukoinen mg/l 12

Hanhijoki 87 suu06.03.2013 10:50 Happi, liukoinen mg/l 12,2

Hanhijoki 87 suu23.05.2013 10:40 Happi, liukoinen mg/l 9,1

Hanhijoki 87 suu22.08.2013 08:00 Happi, liukoinen mg/l 8,2

Hanhijoki 87 suu23.10.2013 10:00 Happi, liukoinen mg/l 13

Hanhijoki 87 suu02.03.2016 00:00 Happi, liukoinen mg/l 13,1

Hanhijoki 87 suu23.05.2016 00:00 Happi, liukoinen mg/l 9,9

Hanhijoki 87 suu21.06.2006 14:20 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 19

Hanhijoki 87 suu06.03.2007 13:30 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 19

Hanhijoki 87 suu03.05.2007 12:30 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 23

Hanhijoki 87 suu16.08.2007 11:30 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 19

Hanhijoki 87 suu29.10.2007 13:10 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 23

Hanhijoki 87 suu04.03.2008 15:00 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 21

Hanhijoki 87 suu13.05.2008 12:40 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 23

Hanhijoki 87 suu13.08.2008 10:45 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 38

Hanhijoki 87 suu27.10.2008 11:30 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 30

Hanhijoki 87 suu03.03.2010 13:40 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 17

Hanhijoki 87 suu18.05.2010 10:20 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 24

Hanhijoki 87 suu16.08.2010 11:30 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 13

Hanhijoki 87 suu26.10.2010 11:00 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 24

Hanhijoki 87 suu06.03.2013 10:50 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 20

Hanhijoki 87 suu23.05.2013 10:40 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 21

Hanhijoki 87 suu22.08.2013 08:00 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 33

Hanhijoki 87 suu23.10.2013 10:00 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 21

Hanhijoki 87 suu02.03.2016 00:00 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 23

Hanhijoki 87 suu23.05.2016 00:00 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 29

Hanhijoki 87 suu03.03.2010 13:40 Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm mg/l 2,8

Hanhijoki 87 suu18.05.2010 10:20 Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm mg/l 2,3

Hanhijoki 87 suu16.08.2010 11:30 Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm mg/l 5,6

Hanhijoki 87 suu26.10.2010 11:00 Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm mg/l 0,7

Hanhijoki 87 suu06.03.2013 10:50 Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm mg/l 1,4

Hanhijoki 87 suu23.05.2013 10:40 Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm mg/l 1,6

Hanhijoki 87 suu22.08.2013 08:00 Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm mg/l 1,6

Hanhijoki 87 suu23.10.2013 10:00 Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm mg/l 1,8

Hanhijoki 87 suu02.03.2016 00:00 Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm mg/l 1

Hanhijoki 87 suu23.05.2016 00:00 Kiintoaine, hieno, suodatus polykarb. 0,4 µm mg/l 3,3

Hanhijoki 87 suu06.03.2007 13:30 Kiintoaine, karkea mg/l 0,45

Hanhijoki 87 suu03.05.2007 12:30 Kiintoaine, karkea mg/l 1,2

Hanhijoki 87 suu16.08.2007 11:30 Kiintoaine, karkea mg/l 0,45

Hanhijoki 87 suu29.10.2007 13:10 Kiintoaine, karkea mg/l 0,45

Hanhijoki 87 suu04.03.2008 15:00 Kiintoaine, karkea mg/l 0,45

Hanhijoki 87 suu13.05.2008 12:40 Kiintoaine, karkea mg/l 1,8

Hanhijoki 87 suu13.08.2008 10:45 Kiintoaine, karkea mg/l 1,6

Hanhijoki 87 suu27.10.2008 11:30 Kiintoaine, karkea mg/l 2,1  
 



 

 

Taulukko 8. Hanhijoelta vuosina 2006–2016 otettujen vesinäytteiden analyysitulokset  
(Suomen ympäristökeskus 2016). 
Paikan nimi Näytteenottoaika Suure (suomeksi) Yksikkö Tulos

Hanhijoki 87 suu 21.6.2006 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 22

Hanhijoki 87 suu 6.3.2007 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 21

Hanhijoki 87 suu 3.5.2007 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 23

Hanhijoki 87 suu 16.8.2007 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 21

Hanhijoki 87 suu 29.10.2007 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 16

Hanhijoki 87 suu 4.3.2008 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 19

Hanhijoki 87 suu 13.5.2008 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 18

Hanhijoki 87 suu 13.8.2008 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 21

Hanhijoki 87 suu 27.10.2008 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 18

Hanhijoki 87 suu 3.3.2010 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 20

Hanhijoki 87 suu 18.5.2010 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 25

Hanhijoki 87 suu 16.8.2010 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 18

Hanhijoki 87 suu 26.10.2010 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 16

Hanhijoki 87 suu 6.3.2013 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 18

Hanhijoki 87 suu 23.5.2013 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 21

Hanhijoki 87 suu 22.8.2013 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 16

Hanhijoki 87 suu 23.10.2013 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 15

Hanhijoki 87 suu 2.3.2016 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 16

Hanhijoki 87 suu 23.5.2016 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 21

Hanhijoki 87 suu21.06.2006 14:20 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 460

Hanhijoki 87 suu06.03.2007 13:30 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 500

Hanhijoki 87 suu03.05.2007 12:30 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 480

Hanhijoki 87 suu16.08.2007 11:30 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 430

Hanhijoki 87 suu29.10.2007 13:10 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 460

Hanhijoki 87 suu04.03.2008 15:00 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 450

Hanhijoki 87 suu13.05.2008 12:40 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 430

Hanhijoki 87 suu13.08.2008 10:45 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 580

Hanhijoki 87 suu27.10.2008 11:30 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 520

Hanhijoki 87 suu03.03.2010 13:40 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 440

Hanhijoki 87 suu18.05.2010 10:20 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 470

Hanhijoki 87 suu16.08.2010 11:30 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 380

Hanhijoki 87 suu26.10.2010 11:00 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 440

Hanhijoki 87 suu06.03.2013 10:50 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 460

Hanhijoki 87 suu23.05.2013 10:40 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 470

Hanhijoki 87 suu22.08.2013 08:00 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 540

Hanhijoki 87 suu23.10.2013 10:00 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 400

Hanhijoki 87 suu02.03.2016 00:00 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 380

Hanhijoki 87 suu23.05.2016 00:00 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 470

Hanhijoki 87 suu21.06.2006 14:20 Lämpötila °C 20,3

Hanhijoki 87 suu06.03.2007 13:30 Lämpötila °C 0,3

Hanhijoki 87 suu03.05.2007 12:30 Lämpötila °C 3,6

Hanhijoki 87 suu16.08.2007 11:30 Lämpötila °C 18,4

Hanhijoki 87 suu29.10.2007 13:10 Lämpötila °C 4,8

Hanhijoki 87 suu04.03.2008 15:00 Lämpötila °C 0,1

Hanhijoki 87 suu13.05.2008 12:40 Lämpötila °C 6,1

Hanhijoki 87 suu13.08.2008 10:45 Lämpötila °C 12,8

Hanhijoki 87 suu27.10.2008 11:30 Lämpötila °C 6,1

Hanhijoki 87 suu03.03.2010 13:40 Lämpötila °C 0,1

Hanhijoki 87 suu18.05.2010 10:20 Lämpötila °C 13,9

Hanhijoki 87 suu16.08.2010 11:30 Lämpötila °C 15,7

Hanhijoki 87 suu26.10.2010 11:00 Lämpötila °C 1,7

Hanhijoki 87 suu06.03.2013 10:50 Lämpötila °C 0,1

Hanhijoki 87 suu23.05.2013 10:40 Lämpötila °C 11,3

Hanhijoki 87 suu22.08.2013 08:00 Lämpötila °C 13,7

Hanhijoki 87 suu23.10.2013 10:00 Lämpötila °C 0,1

Hanhijoki 87 suu02.03.2016 00:00 Lämpötila °C 0,1

Hanhijoki 87 suu23.05.2016 00:00 Lämpötila °C 12,4

Hanhijoki 87 suu06.03.2007 13:30 Natrium mg/l 1,7

Hanhijoki 87 suu03.05.2007 12:30 Natrium mg/l 1,1

Hanhijoki 87 suu16.08.2007 11:30 Natrium mg/l 1,4

Hanhijoki 87 suu29.10.2007 13:10 Natrium mg/l 1,4

Hanhijoki 87 suu21.06.2006 14:20 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 2,5

Hanhijoki 87 suu06.03.2007 13:30 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 63

Hanhijoki 87 suu03.05.2007 12:30 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 14

Hanhijoki 87 suu16.08.2007 11:30 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 6

Hanhijoki 87 suu29.10.2007 13:10 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 25

Hanhijoki 87 suu04.03.2008 15:00 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 63

Hanhijoki 87 suu13.05.2008 12:40 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 2,5

Hanhijoki 87 suu13.08.2008 10:45 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 2,5

Hanhijoki 87 suu27.10.2008 11:30 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 2,5

Hanhijoki 87 suu03.03.2010 13:40 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 75

Hanhijoki 87 suu18.05.2010 10:20 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 2,5

Hanhijoki 87 suu16.08.2010 11:30 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 2,5

Hanhijoki 87 suu26.10.2010 11:00 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 11

Hanhijoki 87 suu06.03.2013 10:50 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 63

Hanhijoki 87 suu23.05.2013 10:40 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 10

Hanhijoki 87 suu22.08.2013 08:00 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 2,5

Hanhijoki 87 suu23.10.2013 10:00 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 21

Hanhijoki 87 suu02.03.2016 00:00 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 56

Hanhijoki 87 suu23.05.2016 00:00 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamatonµg/l 4,8

Hanhijoki 87 suu 21.6.2006 pH  6,08

Hanhijoki 87 suu 6.3.2007 pH  6,23

Hanhijoki 87 suu 3.5.2007 pH  5,89

Hanhijoki 87 suu 16.8.2007 pH  6,52

Hanhijoki 87 suu 29.10.2007 pH  6,32

Hanhijoki 87 suu 4.3.2008 pH  6,33

Hanhijoki 87 suu 13.5.2008 pH  5,72

Hanhijoki 87 suu 13.8.2008 pH  5,64

Hanhijoki 87 suu 27.10.2008 pH  5,63

Hanhijoki 87 suu 3.3.2010 pH  6,42

Hanhijoki 87 suu 18.5.2010 pH  6,07

Hanhijoki 87 suu 16.8.2010 pH  6,84

Hanhijoki 87 suu 26.10.2010 pH  6,32

Hanhijoki 87 suu 6.3.2013 pH  6,31

Hanhijoki 87 suu 23.5.2013 pH  6,21

Hanhijoki 87 suu 22.8.2013 pH  5,78

Hanhijoki 87 suu 23.10.2013 pH  6,45

Hanhijoki 87 suu 2.3.2016 pH  6,3

Hanhijoki 87 suu 23.5.2016 pH  6,1 



 

 

Taulukko 9. Hanhijoelta vuosina 2006–2016 otettujen vesinäytteiden analyysitulokset  
(Suomen ympäristökeskus 2016). 
Paikan nimi Näytteenottoaika Suure (suomeksi) Yksikkö Tulos

Hanhijoki 87 suu21.06.2006 14:20 Rauta, hajotus µg/l 840

Hanhijoki 87 suu06.03.2007 13:30 Rauta, hajotus µg/l 930

Hanhijoki 87 suu03.05.2007 12:30 Rauta, hajotus µg/l 730

Hanhijoki 87 suu16.08.2007 11:30 Rauta, hajotus µg/l 790

Hanhijoki 87 suu29.10.2007 13:10 Rauta, hajotus µg/l 1000

Hanhijoki 87 suu04.03.2008 15:00 Rauta, hajotus µg/l 870

Hanhijoki 87 suu13.05.2008 12:40 Rauta, hajotus µg/l 920

Hanhijoki 87 suu13.08.2008 10:45 Rauta, hajotus µg/l 1100

Hanhijoki 87 suu27.10.2008 11:30 Rauta, hajotus µg/l 970

Hanhijoki 87 suu03.03.2010 13:40 Rauta, hajotus µg/l 950

Hanhijoki 87 suu18.05.2010 10:20 Rauta, hajotus µg/l 790

Hanhijoki 87 suu16.08.2010 11:30 Rauta, hajotus µg/l 750

Hanhijoki 87 suu26.10.2010 11:00 Rauta, hajotus µg/l 940

Hanhijoki 87 suu06.03.2013 10:50 Rauta, hajotus µg/l 930

Hanhijoki 87 suu23.05.2013 10:40 Rauta, hajotus µg/l 780

Hanhijoki 87 suu22.08.2013 08:00 Rauta, hajotus µg/l 1100

Hanhijoki 87 suu23.10.2013 10:00 Rauta, hajotus µg/l 1100

Hanhijoki 87 suu02.03.2016 00:00 Rauta, hajotus µg/l 1100

Hanhijoki 87 suu23.05.2016 00:00 Rauta, hajotus µg/l 870

Hanhijoki 87 suu 21.6.2006 Sameus FNU 1,9

Hanhijoki 87 suu 6.3.2007 Sameus FNU 1,2

Hanhijoki 87 suu 3.5.2007 Sameus FNU 1,7

Hanhijoki 87 suu 16.8.2007 Sameus FNU 1,5

Hanhijoki 87 suu 29.10.2007 Sameus FNU 1,5

Hanhijoki 87 suu 4.3.2008 Sameus FNU 1,8

Hanhijoki 87 suu 13.5.2008 Sameus FNU 2,2

Hanhijoki 87 suu 13.8.2008 Sameus FNU 1,6

Hanhijoki 87 suu 27.10.2008 Sameus FNU 1,8

Hanhijoki 87 suu 3.3.2010 Sameus FNU 1,4

Hanhijoki 87 suu 18.5.2010 Sameus FNU 1,4

Hanhijoki 87 suu 16.8.2010 Sameus FNU 1,3

Hanhijoki 87 suu 26.10.2010 Sameus FNU 1,1

Hanhijoki 87 suu 6.3.2013 Sameus FNU 1,2

Hanhijoki 87 suu 23.5.2013 Sameus FNU 1,3

Hanhijoki 87 suu 22.8.2013 Sameus FNU 1,6

Hanhijoki 87 suu 23.10.2013 Sameus FNU 1,8

Hanhijoki 87 suu 2.3.2016 Sameus FNU 0,77

Hanhijoki 87 suu 23.5.2016 Sameus FNU 1,3

Hanhijoki 87 suu21.06.2006 14:20 Sähkönjohtavuus mS/m 2,3

Hanhijoki 87 suu06.03.2007 13:30 Sähkönjohtavuus mS/m 2,7

Hanhijoki 87 suu03.05.2007 12:30 Sähkönjohtavuus mS/m 2

Hanhijoki 87 suu16.08.2007 11:30 Sähkönjohtavuus mS/m 2,4

Hanhijoki 87 suu29.10.2007 13:10 Sähkönjohtavuus mS/m 2,4

Hanhijoki 87 suu04.03.2008 15:00 Sähkönjohtavuus mS/m 2,6

Hanhijoki 87 suu13.05.2008 12:40 Sähkönjohtavuus mS/m 1,8

Hanhijoki 87 suu13.08.2008 10:45 Sähkönjohtavuus mS/m 2,4

Hanhijoki 87 suu27.10.2008 11:30 Sähkönjohtavuus mS/m 2,1

Hanhijoki 87 suu03.03.2010 13:40 Sähkönjohtavuus mS/m 2,8

Hanhijoki 87 suu18.05.2010 10:20 Sähkönjohtavuus mS/m 1,9

Hanhijoki 87 suu16.08.2010 11:30 Sähkönjohtavuus mS/m 2,8

Hanhijoki 87 suu26.10.2010 11:00 Sähkönjohtavuus mS/m 2,4

Hanhijoki 87 suu06.03.2013 10:50 Sähkönjohtavuus mS/m 2,7

Hanhijoki 87 suu23.05.2013 10:40 Sähkönjohtavuus mS/m 2

Hanhijoki 87 suu22.08.2013 08:00 Sähkönjohtavuus mS/m 2,3

Hanhijoki 87 suu23.10.2013 10:00 Sähkönjohtavuus mS/m 2,4

Hanhijoki 87 suu02.03.2016 00:00 Sähkönjohtavuus mS/m 2,4

Hanhijoki 87 suu23.05.2016 00:00 Sähkönjohtavuus mS/m 2

Hanhijoki 87 suu21.06.2006 14:20 Väriluku mg/l Pt 140

Hanhijoki 87 suu06.03.2007 13:30 Väriluku mg/l Pt 140

Hanhijoki 87 suu03.05.2007 12:30 Väriluku mg/l Pt 150

Hanhijoki 87 suu16.08.2007 11:30 Väriluku mg/l Pt 140

Hanhijoki 87 suu29.10.2007 13:10 Väriluku mg/l Pt 180

Hanhijoki 87 suu04.03.2008 15:00 Väriluku mg/l Pt 150

Hanhijoki 87 suu13.05.2008 12:40 Väriluku mg/l Pt 180

Hanhijoki 87 suu13.08.2008 10:45 Väriluku mg/l Pt 250

Hanhijoki 87 suu27.10.2008 11:30 Väriluku mg/l Pt 230

Hanhijoki 87 suu03.03.2010 13:40 Väriluku mg/l Pt 160

Hanhijoki 87 suu18.05.2010 10:20 Väriluku mg/l Pt 180

Hanhijoki 87 suu16.08.2010 11:30 Väriluku mg/l Pt 100

Hanhijoki 87 suu26.10.2010 11:00 Väriluku mg/l Pt 180

Hanhijoki 87 suu06.03.2013 10:50 Väriluku mg/l Pt 170

Hanhijoki 87 suu23.05.2013 10:40 Väriluku mg/l Pt 180

Hanhijoki 87 suu22.08.2013 08:00 Väriluku mg/l Pt 240

Hanhijoki 87 suu23.10.2013 10:00 Väriluku mg/l Pt 160

Hanhijoki 87 suu02.03.2016 00:00 Väriluku mg/l Pt 140

Hanhijoki 87 suu23.05.2016 00:00 Väriluku mg/l Pt 180  
 



 

 

Taulukko 10. Ulkkaoelta vuosina 2006–2016 otettujen vesinäytteiden analyysitulokset  
(Suomen ympäristökeskus 2016). 

Paikan nimi Näytteenottoaika Suure (suomeksi) Lippu Yksikkö Tulos

Ulkkajoki 86 21.06.2006 13:30 Alkaliniteetti mmol/l 0,078

Ulkkajoki 86 08.12.2008 10:35 Alkaliniteetti mmol/l 0,039

Ulkkajoki 86 21.06.2006 13:30 Alumiini µg/l 230

Ulkkajoki 86 21.06.2006 13:30 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 2

Ulkkajoki 86 08.12.2008 10:35 Fosfaatti fosforina, suodattamaton µg/l 3

Ulkkajoki 86 21.06.2006 13:30 Hapen kyllästysaste kyll.% 80

Ulkkajoki 86 08.12.2008 10:35 Hapen kyllästysaste kyll.% 83

Ulkkajoki 86 21.06.2006 13:30 Happi, liukoinen mg/l 7,1

Ulkkajoki 86 08.12.2008 10:35 Happi, liukoinen mg/l 12

Ulkkajoki 86 21.06.2006 13:30 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 19

Ulkkajoki 86 08.12.2008 10:35 Kemiallinen hapen kulutus mg/l 28

Ulkkajoki 86 21.06.2006 13:30 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 18

Ulkkajoki 86 08.12.2008 10:35 Kokonaisfosfori, suodattamaton µg/l 11

Ulkkajoki 86 21.06.2006 13:30 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 410

Ulkkajoki 86 08.12.2008 10:35 Kokonaistyppi, suodattamaton µg/l 420

Ulkkajoki 86 21.06.2006 13:30 Lämpötila °C 21,3

Ulkkajoki 86 08.12.2008 10:35 Lämpötila °C 0,2

Ulkkajoki 86 21.06.2006 13:30 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamaton µg/l 2,5

Ulkkajoki 86 08.12.2008 10:35 Nitriitti-nitraatti typpenä, suodattamaton µg/l 12

Ulkkajoki 86 21.06.2006 13:30 pH  5,88

Ulkkajoki 86 08.12.2008 10:35 pH  5,39

Ulkkajoki 86 21.06.2006 13:30 Rauta, hajotus µg/l 710

Ulkkajoki 86 08.12.2008 10:35 Rauta, hajotus µg/l 700

Ulkkajoki 86 21.06.2006 13:30 Sameus FNU 1,6

Ulkkajoki 86 08.12.2008 10:35 Sameus FNU 3,5

Ulkkajoki 86 21.06.2006 13:30 Sähkönjohtavuus mS/m 2,3

Ulkkajoki 86 08.12.2008 10:35 Sähkönjohtavuus mS/m 2

Ulkkajoki 86 21.06.2006 13:30 Väriluku mg/l Pt 150

Ulkkajoki 86 08.12.2008 10:35 Väriluku mg/l Pt 200  
 
 
 


