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1. JOHDANTO 
Virtavesille erikseen tehtävä käyttö- ja hoitosuunnitelma on toinen Heinolan kalastusalueella. 
Edellinen hyväksyttiin keväällä 2010 (Ranta 2010). Järvialueita ja kalastusalueen toimintaa 
laajemmin käsittelevä käyttö- ja hoitosuunnitelma päivitettiin vuonna 2014 ja se on voimassa 2018 
loppuun saakka (Ranta 2014). Heinolan kalastusalueella on virtavesillä tehty paljon toimenpiteitä 
vaelluskalakantojen luontaisen lisääntymisen parantamiseksi mm. kunnostamalla virtavesiä ja 
kotiuttamalla taimenia uusille alueille. Lisäksi edellisellä suunnitelmakaudella on paljon kartoitettu 
taimenten esiintymistä koekalastusten avulla. Tehdyille toimenpiteille edellinen suunnitelma antoi 
suositukset ja toimi kalastusalueen ja vesialueiden omistajien toimintasuunnitelmana. Tässä 
suunnitelmassa on tarkoitus päivittää virtavesien nykyinen tila sekä tehdä uusi viisivuotinen 
suunnitelma virtavesien hoidolle sekä myös jo tehtyjen toimenpiteiden tuloksellisuuden 
seuraamiseksi. Tämä virtavesille tehtävä käyttö- ja hoitosuunnitelma tulee jäämään Heinolan 
kalastusalueen viimeiseksi nykymuotoisten kalastusalueiden lopettaessa vuonna 2019. Tilalle 
perustetaan uudet kalatalousalueet, joiden rajajako selviää myöhemmin. Aikaisempaan 
suunnitelmaan verrattuna rakenteeseen on tehty muutoksia. Suunnitelmassa ei ole varsinaista A 
(nykytila) ja B (suositukset) osiota vaan ne on yhdistetty jokaisen kohteen yhteydessä.  
 
Heinolan kalastusalueella ei ole kovinkaan runsaasti ainakaan vaeltavan taimenen lisääntymiseen 
soveltuvia virtavesiä, koska suurin osa niistä on padottuja. Kunnostusten myötä tilanne on 
parantunut huomattavasti, mutta hankalimmat nousuesteet ovat edelleen paikoillaan.  Näiden 
takia suurin osa taimenkannoista on paikallisia jokitaimenkantoja. Suunnitelmassa on myös 
kohteita, jotka eivät laske suuriin reittivesiin. Näillä voi olla suuri merkitys paikallisesti, vaikka 
reittivesien vaeltavien taimenkantojen elvyttämiseen on tässä suunnitelmassa kiinnitetty erityistä 
huomiota. Alueen virtavesille on leimaa-antavaa, että suurin osa koskista on voimakkaasti 
perattuja ja oiottuja. 
 
Suunnitelman tekemiseen on saatu kalatalouden edistämismäärärahoja Hämeen ELY-keskuksesta. 
Vedenlaatutiedot on saatu OIVA-ympäristö- ja paikkatietojärjestelmästä. Lisäksi tietoa on kerätty 
eri tahojen tekemistä sähkökoekalastuksista sekä haastattelemalla osakaskuntien edustajia. 
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2. SUUNNITELMA-ALUE (kuva 1.) 

 
 
Kuva 1. Heinolan kalastusalueen kartta. Kalastusalueen rajat merkitty punamustalla viivalla 

3. EDELLISEN SUUNNITELMAN TOTEUTUS 
 
Toimenpide Suositus Toteutettu Ei toteutunut

Sähkökoekalastukset Im-, Paason- sekä Kaatuvankoksen pitkäaikaiseurannat 2010-2014

Sähkökoekalastukset taimenkantojen kartoittaminen suunnitelman mukaisesti 2010-2014

Kunnostussuunnitelma Kaatuvankoski 2010

Kalataloudellinen kunnotus Imkoski 2011

Kutupesälaskennat Im-, ja Paasonkoski 2011 2010, 2012-2014

Kunnostussuunnitelma Seppälänjoki 2011

Kalataloudellinen kunnostus Kaatuvankoski 2012

Kunnostussuunnitelma Kommerinoja-Kuokkakoski 2013

Kalataloudellinen kunnostus Kommerinoja-Kuokkakoski 2013

Kalataloudellinen kunnostus Seppälänjoki 2014

Kunnostussuunnitelma Rihun-Salajärven reitti 2014

Istutukset taimenten kotiutusistutukset 2012-2014

Lisäksi

Kunnostussuunnitelma Martinoja 2013  
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4. VEDENLAATU 
Vedenlaatu alueen vesistöissä on keskimäärin hyvä. Kalastusalueen tärkeimmät järvet ovat 
pääsääntöisesti karuja ja vedenlaadultaan hyviä tai erinomaisia. Tässä suunnitelmassa käsiteltyjen 
virtavesien vedenlaatutiedot perustuvat yläpuolisten järvien ja valuma-alueiden 
vedenlaatutietoihin. Tarkemmat tiedot suunnitelman virtavesien vedenlaaduista löytyvät 
kohteiden nykytilaa kuvaavista kappaleista. Pääsääntöisesti vedenlaatu ei ole este taimenen 
lisääntymiselle. Paikallisesti voivat varsinkin turvetuotantoalueet muodostaa uhkan 
taimenkannoille. 

5. TAVOITTEET 
 

 Vaeltavan taimenen suojelu 

 Taimenen luontaisen lisääntymisen vahvistaminen 

 Seurannan ylläpitäminen 

 Taimenkantojen kotiuttaminen 

 Taimenkantojen tilan selvittäminen 

6. KOSKET / VIRTAPAIKAT 
Alla olevissa kappaleissa on kuvattu virtavesien nykytila sekä suositukset vuosien 2015 - 2019 
hoitotoimenpiteille. Lisäksi jokaisen kohteen perustiedot on koottu taulukoihin sekä suositusosiossa on 
erillinen yhteenveto toimenpide-ehdotuksista. 
 

6.1 Imkoski 

6.1.1 Nykytila 

Imkoski sijaitsee Imjärven ja Ala-Rievelin välissä. Pudotuskorkeutta järvien välillä on kuusi metriä.  
Koski on noin n. 300 metriä pitkä. Kaloilla on Imkoskesta esteetön vaellusmahdollisuus 
alapuoliseen Ala-Rääveliin ja siitä edelleen reittiä alaspäin sekä yläpuoliseen Imjärveen. 
Koskialueella on 1900-luvun alussa toiminut kaksi myllyä. 1950-luvulla koskessa oli enää jäljellä 
patorakennelma ja uittoränni (Ruokolainen & Ranta 2008). Suomen Lohenkasvatus Oy purki 
patorakennelmat luvatta vuonna 1979. Yrityksen oli tarkoitus rakentaa alueelle poikaslaitos, mutta 
se ei saanut lupia toiminnalleen. Vaikka poikaslaitoksen rakentaminen ei toteutunutkaan, Suomen 
Lohenkasvatus Oy ehti aloittaa alueella maansiirtotyöt. Tuolloin kaivettiin muun muassa uusi 
uoma luonnonuoman ja maantien väliin. Se täytettiin vuonna 2014 Heinolan kaupungin toimesta.  
Reitille on 6.5.1959 vahvistettu uittosääntö, joka on kumottu vuonna 1975. Vedenlaatu on 
koskessa hyvä / erinomainen, eikä se ole taimenen lisääntymistä rajoittava tekijä. Vuonna 2008 
Imkoskelle valmistui kalataloudellinen kunnostussuunnitelma (Ruokolainen & Ranta 2008) ja 
varsinaiset kunnostukset tehtiin koneellisesti (kuva 2) sekä osaksi talkoovoimin vuonna 2011. 
Koskeen lisättiin kunnostuksen yhteydessä 25 m3 soraa sekä 90 m3 kiviainesta. Imkoski on 
luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi vesistöksi. Koskessa on kalastus kielletty. Imkosken vesien omistus 
ja perustiedot on esitetty taulukossa 1.  
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Kuva 2. Imkosken kunnostettua niska-aluetta sekä kosken koneellista kunnostusta vuonna 2011 
 
Taulukko 1. Imkosken perustietotaulukko 
 
Vesistötunnus 14.17

Valuma-alue   Imjärven valuma-alue

Valuma-alueen pinta-ala 146 km2

Nousuesteet ei ole

Kunnostustoimenpiteet Kunnostettu kalataloudellisesti v. 2011

Taimenkanta Alkuperästä ei tietoa, Lisääntyy satunnnaisesti luontaisesti, tuettu istutuksin viime vuosina 2012-2014

Istutukset (1995-2014) Taimen mäti 2012 ja 2013, taimen vk 2014, taimen 1-v 2014

Vesialueiden omistajat Koskialue: Heinolan kaupunki (111-405-3-162)

Koskialueen alapuolinen osuus: 111-405-3-159

Koskialueen yläpuolinen osuus: 111-405-3-160

Muut: Luokiteltu lohi-ja siikapitoiseksi virtavedeksi  
 
Imkosken taimenkannan kehitystä on seurattu jo vuodesta 2008 sähkökoekalastusten avulla (kuva 
3) (Ranta ja Ruokolainen 2014a). Koskessa on tapahtunut jonkin verran luontaista lisääntymistä, 
varsinkin seurantajakson alussa. Sen jälkeen tilanne oli pitkään todella heikko. Kunnostusten 
jälkeen kantaa alettiin vahvistaa istuttamalla mätiä vuosina 2012 ja 2013 ja vastakuoriutuneita 
sekä 1-vuotiaita taimenia vuonna 2014. Vuoden 2013 mäti-istutus ei tuottanut tulosta. Sen sijaan 
vuoden 2014 istutukset näkyivät poikastiheyksissä varsin selvänä nousuna. Kosken kunnostus 
vuonna 2011 oli todella perusteellinen ja toipuminen siitä ottaa aikansa. Normaalisti kunnostuksen 
vaikutukset alkavat näkyä vasta noin viiden vuoden kuluttua. Lisäksi erittäin kuumat kesät viime 
vuosina ovat voineet vaikuttaa negatiivisesti poikastiheyksiin. Taimenen lisäksi joessa esiintyy 
ainakin seuraavia kalalajeja: ahven, särki, made, hauki, salakka, kivisimppu ja kivennuoliainen. 
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Kuva 3. Kesänvanhojen taimenten tiheydet yhden poistopyynnin menetelmällä (kpl/100 m2) Imkoskella 
v. 2008 - 2014. Nuoli osoittaa kunnostusajankohdan (syksy 2011). Koekalastus vuonna 2011 on tehty 
ennen kunnostusta. 
 

6.1.2 Imkosken hoitosuositukset v. 2015 - 2019 

Tavoitteet: 

 Taimenkannan vahvistaminen 

 Taimenkannan tilan seuranta 

 Joustavat tuki-istutukset 

6.1.2.1 Seuranta ja istutukset 

Imkoski on kunnostettu kalataloudellisesti taimenten elinolosuhteiden parantamiseksi v. 2011. 
Kunnostusten jälkeen taimenkantaa on pyritty vahvistamaan myös istutusten avulla, joita on 
tehty, koska koskella ei havaittu seurannoissa luontaista lisääntymistä v. 2010 ja 2011. Tuki-
istutuksia suositellaan jatkettavan joko istuttamalla keväisin taimenen mätiä tai 
vastakuoriutuneita poikasia ainakin v. 2015 - 2016 (katso kappaleet 10.1.1 ja 10.1.2). Istutuksia 
voidaan jatkaa myös tämän jälkeen, mikäli seurantojen perusteella on tarpeen. Lisäksi voidaan 
istuttaa rasvaeväleikattuja 1-vuotiaita poikasia kannan vahvistamiseksi (kappale 10.1.3).  
 
Kunnostusten ja tuki-istutusten vaikutuksia on suositeltavaa seurata vuosittain 
sähkökoekalastusten avulla. Sähkökalastuksia on tehty jo vuodesta 2008, minkä ansiosta voidaan 
myös arvioida kunnostusten vaikutuksia taimenkannan kehittymiseen. Koekalastusten tulosten 
raportoinnin yhteydessä arvioidaan vuosittain istutustarve. Imkosken taimenten kutukannan 
kehittymistä on tarpeen alkaa seurata kutupesälaskentojen avulla. Niiden tulosten perusteella 
voidaan arvioida mm. pienpoikas- ja mäti-istutusten tarpeellisuutta. Mikäli koskesta löytyy 
kutupesiä, istutukset voidaan lopettaa kokonaan tai vähentää riippuen kutupesien määrästä. Mäti- 
ja pienpoikasistutusten ongelmana on, ettei pystytä arvioimaan kosken omaa poikastuotantoa. 
Kutupesälaskennoilla seurataan myös koskeen kunnostuksissa tehtyjen kutusoraikkojen 
toimivuutta. Kutupesien koon avulla on mahdollista arvioida myös kutevien kalojen kokoa. Jos 
koskesta löytyy isoja pesiä, niiden voidaan olettaa olevan vaeltavien taimenten tekemiä. Lisäksi 
suositeltavaa on merkitä sähkökoekalastusten yhteydessä joessa syntyneitä poikasia t-
ankkurimerkeillä vaellusten selvittämiseksi. Lisätietoa sähkökoekalastuksista, 
kutupesälaskennoista ja merkinnöistä löytyy kappaleista 9.1 - 9.3. 
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6.1.2.2 Muut suositukset 

Vaikka Imkoski on kunnostettu kalataloudellisesti, voidaan koskelle tehdä tarvittaessa 
pienimuotoisia lisäkunnostuksia, kuten kutusoraiden lisäämistä tai jo tehtyjen muuttamista 
paremmin toimiviksi. Lisätietoa toimivuudesta saadaan kutupesälaskentojen avulla. Heinolan 
kalastusalue tarkastelee kunnostustarpeen vuosittain. 
 
Imkoski on pienimuotoinen koski, jonka taimenkanta on tällä hetkellä heikko. Kunnostusten 
jälkeen koskessa on enemmän taimenelle soveltuvaa elinaluetta, mutta taimenkanta on vasta 
vahvistumassa, eikä kestä tällä hetkellä kalastusta. Imkosken merkitys taimenten 
lisääntymisalueena on merkittävä, koska sinne on mahdollista nousta alapuoliselta reitiltä sekä 
laskeutua yläpuoliselta Imjärveltä kutemaan. Imkoski tulisikin olla pelkästään taimenen 
lisääntymisaluetta. Myös kosken luusua- ja laskualueilla tulisi kieltää seisovien pyydysten käyttö, 
jotta taimenten vaellusten syönnös- ja kutupaikoille olisi mahdollista. Tämä on kirjattu Heinolan 
kalastusalueen järville laatimaan käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Kalastusalue tekee suunnitelman 
rauhoituksista koko kalastusalueella uuden kalastuslain voimaantulon jälkeen (Ranta 2014). 
 
Yhteenveto Imkosken suosituksista 

 Seurataan sähkökoekalastusten avulla vuosittain taimenkannan kehittymistä. Saadaan 
tietoa mm. kunnostusten ja istutusten tuloksellisuudesta. 

 Lasketaan vuosittain taimenten kutupesät kutukannan vahvuuden ja istutustarpeen 
selvittämiseksi. 

 Istutetaan vuosina 2015 ja 2016 taimenen mätiä tai vastakuoriutuneita poikasia sekä 
tarvittaessa 1-vuotiaita rasvaeväleikattuja poikasia. Päätetään istutusten jatkosta 
sähkökoekalastusten ja kutupesälaskentojen tulosten perusteella. 

 Tehdään tarvittaessa lisäkunnostuksia. 

 Pidetään koski rauhoitettuna kalastukselta suunnitelmakaudella. 
 

6.2 Paasonkoski (Kuorekoski)(Kuva 4) 

6.2.1 Nykytila 

Paasonkoski sijaitsee Heinolan Paason kylässä Keskisen ja Ala-Rievelin välissä. Koskijakso on noin 
200 metriä pitkä ja se on kunnostettu 2000-luvun alussa TE-keskuksen toimesta. Kunnostuksen 
yhteydessä koskeen luotiin asentopaikkoja pääasiassa isommille taimenille. Varsinaiset 
pienpoikasalueet jäivät hyvin vähäisiksi. Kosken yläosassa sijaitsee pato, joka on kaloille totaalinen 
nousueste (kuva 4). Sen avulla säädellään Keskisen vedenkorkeutta. Patoa on korjattu viimeksi 
1970-luvulla, mutta se on tällä hetkellä varsin heikossa kunnossa. Koskessa on ollut sahatoimintaa 
1700- ja 1800-luvuilla sekä sähkötuotantoa 1800-luvun loppupuolelta 1950-luvulle. Kosken 
vedenlaatu on erinomainen. Koski on luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi ja siinä on 
kielletty kaikenlainen kalastus. Kosken yläosassa sijaitsevan nousuesteen ohittamiseksi ja kosken 
kunnostamiseksi paremmin taimenen lisääntymiseen soveltuvaksi Heinolan kalastusalue on 
käynnistänyt esiselvityshankkeen vuonna 2015. Sen avulla pyritään selvittämään 
kunnostustoimenpiteiden mahdollisuutta, niin omistajien suostumuksia kuin hankkeeseen 
tarvittavan rahoituksen hankkimista. Vesien omistus ja kosken perustiedot on esitetty taulukossa 
2. 
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Kuva 4. Paasonkosken pato sekä kosken alaosaa 

 
Paasonkoskea on kunnostettu, mutta se on lähinnä toteutettu vanhempia taimenikäluokkia 
silmällä pitäen. Varsinaiset pienpoikasalueet puuttuvat koskesta suurimmaksi osaksi. Tämä näkyy 
myös koekalastuksissa, joita on tehty vuodesta 2008 alkaen (kuva 5). Niiden perusteella koskesta 
tavataan säännöllisesti kesänvanhoja poikasia, joten koskessa tapahtuu luontaista lisääntymistä 
joinakin vuosina. Vanhempia poikasia ei juurikaan saada saaliiksi, mikä johtunee osaksi kosken 
rakenteesta. Lisääntyvätkö koskessa ainoastaan paikalliset taimenet vai nouseeko ala-puoliselta 
reitiltä koskeen kutemaan ns. vaeltavia taimenia, ei ole tiedossa. Luontaisen lisääntymisen lisäksi 
kalakantaa on pyritty vahvistamaan mäti- ja pienpoikasistutuksilla. Mätiä koskeen on istutettu 
vuosina 2012 ja 2013 sekä 1-vuotiaita vuosina 2008 ja 2009. Vuonna 2014 koskeen laitettiin myös 
2-vuotiaita vaelluspoikasia järvi-istutuksen sijaan. Tavoitteena olisi, että syönnösvaelluksen jälkeen 
koskeen palaisi lisää kutukaloja. Mäti-istutuksilla ei ole saavutettu kovinkaan hyviä tuloksia (Ranta 
& Ruokolainen 2014a), mikä näkyy alhaisina poikastiheyksinä vuosina 2012 - 2013 (kuva 5). 
Tuloksiin voi tosin vaikuttaa poikkeukselliset sääolot istutusvuosina; erittäin lämpimiä kesiä ja 
toisaalta kylmiä talvia. Mäti-istutukset lopetettiin vuonna 2014. Poikastiheydet nousivat siitä 
huolimatta merkittävästi. Samoin 1-vuotiaiden istuttamisesta on luovuttu parin vuoden jälkeen 
tulosten jäätyä heikoksi. Taimenen lisäksi koskessa esiintyy koekalastusten perusteella seuraavia 
lajeja: ahven, särki, made, kivisimppu ja kivennuoliainen. Lisäksi kuore nousee keväällä kudulle 
koskeen, josta sitä on perinteisesti lipottu. 
 

 

Kuva 5. Kesänvanhojen-poikasten tiheydet/100 m2 Paasonkoskella vuosina 2008 – 2014 yhden 
poistopyynnin menetelmällä 
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Taulukko 2. Paasonkosken perustietotaulukko 

Vesistötunnus 14.172

Valuma-alue   Ylä-Rievelin-Enonveden a

Valuma-alueen pinta-ala 337 km2

Nousuesteet Pato kosken yläosassa

Kunnostustoimenpiteet Tehty kunnostuksia 2000-luvun alussa

Taimenkanta Alkuperästä ei tietoa, tuettu istutuksin

Istutukset (1995-2014) Mäti-istutukset 2012-2013, taimen 1-v 2008-2009 ja taimen 2-v 2014

Vesialueiden omistajat Paason osakaskunta ( 111-410-876-1)

111-405-876-6

111-410-876-1

111-405-5-47

Muut: Luokiteltu lohi-ja siikapitoiseksi virtavedeksi  

 

6.2.2 Paasonkosken (Kuorekoski) hoitosuositukset v. 2015 - 2019  
 

Tavoitteet: 

 Nousuesteen poistaminen 

 Kosken kalataloudellinen lisäkunnostus 

 Taimenkannan seuranta 
 

6.2.2.1 Kunnostukset 

Paasonkosken tärkein tavoite suunnitelmakaudella on kosken yläosassa olevan padon 
muuttaminen kalojen vaellukset mahdollistavaksi. Tästä Heinolan kalastusalueella on alkanut 
esiselvityshanke v. 2014. Lisäksi koko koski tulisi kunnostaa uudelleen taimenen lisääntymiseen 
paremmin soveltuvaksi. Paasonkosken padon poistamisen jälkeen kaloilla olisi esteetön 
vaellusmahdollisuus myös yläpuoliselle reitille. 

6.2.2.2 Seuranta ja istutukset 

Paasonkoskella on suosituksena jatkaa vuosittaisia sähkökoekalastuksia, joita on tehty jo vuodesta 
2008. Seuranta on tärkeää, koska Paasonkoski on Imkosken ohella Ala-Rievelistä mahdollisesti 
nousevien taimenten tärkein lisääntymisalue. Lisäksi mahdollisten tulevien kunnostusten hyötyjen 
arvioimiseksi koekalastuksia on tarpeen jatkaa vuosittain. Lisää sähkökoekalastuksista on kerrottu 
kappaleessa 9.1. Paasonkoskella on Imkosken tapaan suosituksena aloittaa vuosittaiset 
kutupesälaskennat emokalakannan ja mahdollisten nousevien emotaimenten selvittämiseksi sekä 
merkitsemään koskessa syntyneitä taimenenpoikasia t-ankkurimerkeillä vaellusten selvittämiseksi. 
Lisätietoa kutupesälaskennoista ja merkinnöistä löytyy kappaleista 9.2 ja 9.3. 
 
Paasonkoskeen on istutettu muutamana vuotena taimenen mätiä, mutta mäti-istutuksilla ei ole 
onnistuttu ainakaan merkittävästi lisäämään poikastiheyksiä, joten niiden jatkamiselle ei tällä 
hetkellä ole tarvetta. Mikäli kutupesälaskennoissa ei löydetä kutupesiä, istutuksia voidaan tehdä 
tarvittaessa (kappaleet 10.1.1 ja 10.1.2). Istutuksista annetaan Heinolan kalastusalueen toimesta 
suositukset vuosittain kutupesälaskentojen raportointien yhteydessä.  Paasonkoskeen on istutettu 
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myös parina vuonna rasvaeväleikattuja 1-v taimenen poikasia. Istutukset eivät kuitenkaan 
näkyneet poikasmäärien lisääntymisenä sähkökoekalastuksissa. Koskessa on tällä hetkellä sen 
verran vähän suojapaikkoja 1-v taimenille, että istutusten jatkamiselle ei ole tarvetta. Istutuksia 
tulee harkita uudestaan siinä tapauksessa, jos koskelle tehdään lisäkunnostustoimenpiteitä 
(kappale 10.1.3). 
Sen sijaan vanhempien taimenten istuttaminen koskeen järvi-istutuksen sijaan on suositeltava 
toimenpide, mikäli istutuksia tehdään tulevaisuudessa.  

6.2.2.3 Muut suositukset 

Kosken taimenkanta on kohtalaisen heikko koekalastusten perusteella, eikä kestäisi voimakasta 
kalastusta. Paasonkosken tärkeys taimenten lisääntymisalueena on merkittävä ja kunnostuksilla 
sitä voitaisiin lisätä edelleen. Alapuolisissa reittivesissä ei Paasonkosken ja Imkosken lisäksi ole 
juurikaan muita merkittäviä taimenten lisääntymisalueita, joten Paasonkoski olisi hyvä pitää 
puhtaasti taimenten lisääntymisalueena. Myös kosken laskualueella tulisi kieltää seisovien 
pyydysten käyttö, jotta taimenten vaellus syönnös- ja kutupaikoille olisi mahdollista. Tämä on 
kirjattu Heinolan kalastusalueen järville laatimaan käyttö- ja hoitosuunnitelmaan. Kalastusalue 
tekee suunnitelman rauhoituksista koko kalastusalueella uuden kalastuslain voimaantulon jälkeen 
(Ranta 2014). Mikäli kosken nousueste poistuu, tulee rauhoittaa myös kosken luusua-alue. 
 
Yhteenveto 

 Tavoitteena muuttaa Paasonkosken pato taimenten vaellukset mahdollistavaksi 
suunnitelmakaudella. 

 Tavoitteena kunnostaa koski paremmin taimenen lisääntymisalueeksi soveltuvaksi. 

 Seurataan sähkökoekalastusten avulla vuosittain taimenkannan kehittymistä. Saadaan 
tietoa mm. tulevien kunnostusten tuloksellisuudesta. 

 Lasketaan vuosittain taimenten kutupesät kutukannan vahvuuden ja istutustarpeen 
selvittämiseksi. 

 Istutetaan taimenen mätiä tai vastakuoriutuneita poikasia ainoastaan, jos 
kutupesälaskennoissa ei löydy kutupesiä. 

 Istutetaan 2-vuotiaita rasvaeväleikattuja taimenen poikasia Paasonkoskeen järvi-
istutusten sijaan, mikäli suunnitellaan istutuksia Ala-Rieveliin. 

 Pidetään koski rauhoitettuna kalastukselta suunnitelmakaudella. 
 

6.3 Salajärvi - Ala-Rieveli (Pajujärvien valuma-alue) 

6.3.1 Nykytila 

Jokireitti alkaa Hartolan kunnan Lepsalan kylän Salajärvestä, josta se jatkuu Lepsalanjokena 
vaihtaen nimeänsä Kaatuvanjoeksi ennen Ilmajärveä. Ilmajärvestä vedet päätyvät Jalantijoen 
kautta Pirttijärveen, josta edelleen Kiekkastenjokea pitkin Syrjäjärveen. Siitä vedet jatkavat 
Syrjäkosken kautta Ylä-Pajujärveen ja kaksihaaraisen lyhyen jokiosuuden jälkeen Ala-Pajujärveen. 
Lopulta reitti laskee Ala-Pajujärvestä Pajupuroa pitkin Ala-Rieveliin (kuva 6). Reitillä on viisi 
nousuestettä, jotka estävät kalojen vaellukset Ala-Rievelistä joen alaosilta saakka. 
Pudotuskorkeutta reitillä tulee yhteensä 38,6 metriä. Reitin joet on esitelty tarkemmin kappaleissa 
6.3.1.1 - 6.3.1.5. Reitin vesi on lievästi rehevää ja osaksi humuksen värjäämää. 
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Reitillä esiintyy taimenta varmuudella ainoastaan Kaatuvankoskella, mutta senkin kanta on erittäin 
heikko (Ranta & Ruokolainen 2014 b). Mikäli muita taimenkantoja on, ne ovat nousuesteiden takia 
lähinnä paikallisia taimenkantoja. Aikoinaan reitille on taimenia mahdollisesti vaeltanut 
lisääntymään alapuolisista vesistöistä ja koskilta lähtenyt syönnökselle Ala-Rieveliin ja muihin 
alapuolisiin reittivesiin. Reitti on kuitenkin ollut padottu jo hyvin pitkään, joten asiasta ei ole 
varmuutta. Osa reitin taimenista kuitenkin ilmeisesti syönnöstää reitin välijärvissä, koska niistä 
saadaan saaliiksi joitakin kaloja vuosittain. Taimenet todennäköisesti ovat peräisin reitin koskista, 
koska reitin järviin ei ole istutusrekisterin mukaan istutettu taimenia. Sen sijaan Kaatuvanjoelle on 
vuonna 1992 istutettu purotaimenia sekä vuosina 2013-2014 taimenen mätiä ja 
vastakuoriutuneita poikasia. Lisäksi reitille on istutettu harjuksia 1990-luvulla, mutta istutukset 
eivät tuottaneet suullisen tiedon mukaan tulosta. Tarkemmat tiedot koskien kalakannoista on 
esitetty alla olevissa kappaleissa. Reitin koskia ei ole kuulutettu lohi- ja siikapitoisiksi virtavesiksi. 
Vesien omistus- ja perustiedot löytyvät taulukosta 3. 
 
Taulukko 3. Salajärvi - Ala-Rieveli -reitin perustietotaulukko 

 
Valuma-alue   Pajujärvien valuma-alue (14.147)

Valuma-alueen pinta-ala 135 km2

Koskialueet Lepsalanjoen kosket, Kaatuvankoski, Jalajanjoen kosket, Kiekkastenjoen kosket, Syrjäkoski

Nousuesteet Ala-Pajujärven myllypato, Syrjäkosken pato, Lepsalanjoen 2 patoa

Kunnostustoimenpiteet Kaatuvankoski kunnostettu kalataloudellisesti v. 2012

Taimenkanta Todennäköisesti kotiutettu 1990-luvulla, satunnaista luontaista lisääntymistä, tuettu istutuksilla 2013-2014

Istutukset (1995-2014) Taimen mäti 2013 ja taimen vk 2014

Vesialueiden omistajat Lepsalanjoki: Lepsalan osakaskunta (81-408-876-3)

Kaatuvanjoki: Paason osakaskunta (111-410-876-4) Tuusjärven osakaskunta (111-413-876-1)

Jalanjoki: Paason osakaskunta (111-410-876-4) Tuusjärven osakaskunta (111-413-876-1)

Kiekkastenjoki: Paason osakaskunta (111-410-876-4) Tuusjärven osakaskunta (111-413-876-1)

Syrjäkoski: Paason osakaskunta (111-410-876-4) Tuusjärven osakaskunta (111-413-876-1)

Joen alaosat: Paason osakaskunta (111-410-876-4) Tuusjärven osakaskunta (111-413-876-1)

Muut: Ei ole luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi  
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Kuva 6. Kaatuvanjoen - Kiekkastenjoen koskialueet ja järvet. © Maanmittauslaitos lupa nro 145/MML/09 

6.3.1.1 Lepsalanjoki 

Lepsalanjoessa on yhteensä kolme koskialuetta, joista alimmalla koskella Paasontien yläpuolella 
sijaitsee totaalinen nousueste. Kyseessä on betonipato ja sen alapuolella oleva kivilatomus (kuva 
7). Yläosissa on myös kaksi kivilatomusta, jotka alivirtaamakausina voivat muodostua 
nousuesteeksi. Kaikki kosket ovat perattu voimakkaasti uittoja varten, eikä niissä nykyisellään ole 
riittävästi suojapaikkoja taimenen poikasille. Koskien taimenkantaa on selvitetty Heinolan 
kalastusalueen toimesta sähkökoekalastamalla vuonna 2011 (Ranta & Ruokolainen 2011a). 
Koekalastuksissa koskista ei tavattu taimenia. Koekalastuksen saalis koostui ahvenista ja särjistä. 

  
Kuva 7. Lepsalanjokea sekä Paasontien yläpuolinen nousueste  
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6.3.1.2 Kaatuvanjoki 

Kaatuvanjoessa sijaitseva Kaatuvankoski on noin kilometrin mittainen koskialue. Koskelle Heinolan 
kalastusalue laati kalataloudellisen kunnostussuunnitelman vuonna 2010 (Ruokolainen & Ranta 
2010). Kalastusalue sai luvan Aluehallintovirastosta kosken kunnostamiseksi vuonna 2011. 
Varsinaiset kunnostukset tehtiin koneellisesti vuonna 2012 (kuva 8 ja 9).  Kunnostuksen 
yhteydessä koskeen tehtiin kutusoraikkoja, lisättiin syvyysvaihtelua sekä poikasalueita kiveämällä. 
 

  
Kuva 8. Kaatuvankoskea ennen ja jälkeen kunnostuksen 
 

  
Kuva 9. Kaatuvankosken koneellista kunnostusta v. 2012 ja kunnostettua koskialuetta 
 

Kaatuvanjoessa on heikosti lisääntyvä taimenkanta, joka todennäköisesti on peräisin 1990-luvun 
istutuksista. Taimenkannan kehitystä on seurattu vuodesta 2009 lähtien sähkökoekalastusten 
avulla (kuva 10) (Ranta & Ruokolainen 2014b). Ensimmäisenä seurantavuotena koskesta saatiin 
saaliiksi kesänvanhoja taimenen poikasia, millä voitiin varmistaa luontainen lisääntyminen. 
Koekalastussaalis koostui lisäksi useammasta ikäluokasta.  Sen jälkeen luontaista lisääntymistä ei 
ole koekalastuksissa pystytty osoittamaan.  Vanhempiakin poikasia on tavattu enää satunnaisesti. 
Taimenkannan vahvistamiseksi Heinolan kalastusalue istutti kunnostuksen jälkeisenä vuonna 
taimenen mätiä rasioissa koskialueelle.  Tulokset jäivät heikoiksi, eikä koekalastuksessa poikasia 
tavattu. Syynä voi olla kosken toipuminen voimakkaasta koneellisesta kunnostuksesta. Mäti-
istutukset eivät tosin antaneet v. 2013 muuallakaan Heinolan alueella kovin hyviä tuloksia. Vuoden 
2014 keväällä koskeen istutettiin vastakuoriutuneita taimenen poikasia. Kesänvanhojen poikasten 
tiheys nousikin seurantajakson korkeimmaksi, vaikka ei vieläkään voida puhua mistään kovin 
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suuresta tiheydestä. Todennäköisesti saadut poikaset olivat istutuksista peräisin, koska taimenten 
tiheydet ovat olleet jo pitkään niin heikot, ettei ole voinut olla juurikaan kutevia emotaimenia. 
Vuoden 2014 kalastuksessa ei saatu ainuttakaan vanhempaa yksilöä. Kaartuvankosken 
taimenkanta on tällä hetkellä todella heikko ja ainakin toistaiseksi tuki-istutusten varassa.  
Kunnostusten tulosten pitäisi alkaa näkyä poikastuotannossa viimeistään muutaman vuoden 
kuluttua, kun koski on palautunut kunnostuksen eliöstölle aiheuttamista muutoksista. 
Kaatuvankoskessa esiintyy taimenen lisäksi ainakin seuraavia lajeja: särki, ahven, kivisimppu, made 
ja hauki. 
 

 
Kuva 10. Kesänvanhojen-poikasten tiheys/100 m2 Kaatuvankoskella vuosina 2009 – 2014 yhden 
poistopyynnin menetelmällä. Vuoden 2012 koekalastus on tehty ennen kunnostusta. 

6.3.1.3 Jalajanjoki 

Ilma- ja Pirttijärven välissä sijaitsevassa Jalajanjoessa on kaksi lyhyttä koskialuetta, joiden 
yhteenlaskettu pituus on n. 100 m. Kosket ovat loivia, eikä järvien välinen pudotuskorkeus ole kuin 
1,1 metriä (kuva 11). Molemmat kosket on voimakkaasti perattuja. Koskien taimenkannan tilasta 
ei ole tietoa.  
 

 
Kuva 11. Jalajanjoen yläosaa 
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6.3.1.4 Kiekkastenjoki 

Kiekkastenjoki sijaitsee Pirtti- ja Syrjäjärven välissä. Joessa olevan koskialueen pituus on n. 100 
metriä ja se on voimakkaasti perattu (kuva 12). Koski on varsin loiva eikä siinä ole 
pudotuskorkeutta kuin alle metri. Joen taimenkannan tilasta ei ole tietoa.  
 

 
Kuva 12. Kiekkastenjoen yläosaa 

6.3.1.4 Syrjäkoski 

Syrjäkoski on lyhyt koskialue (n. 150 m), joka sijaitsee Syrjä- ja Ylä-Pajujärven välissä. Koskessa on 
myös totaalinen nousueste, vanha sahan pato (kuva 13). Sahan toiminta on loppunut.  Koskea on 
perattu, mutta siinä on edelleen jonkin verran taimenille soveltuvia alueita. Syrjäkoskeen on 
istutettu taimenia 1990-luvulla ja niitä on suullisen tiedon mukaan koskesta tavattu sen jälkeen. 
Taimenkannan tilan toteamiseksi koski sähkökoekalastettiin vuosina 2010 ja 2011 (Ranta & 
Ruokolainen 2010, Ranta & Ruokolainen 2011a). Taimenia ei kuitenkaan tavattu joesta 
koekalastuksissa. Tulosten perusteella kosken taimenkanta on erittäin heikko tai se on kadonnut. 
Koskessa esiintyy ainakin seuraavia kalalajeja: ahven, särki, hauki, made ja kivisimppu.  
 

  
Kuva 13. Syrjäkosken nousueste ja kosken alaosaa 
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6.3.1.5 Reitin alaosa 

Ylä-Pajujärvestä reitti laskee kolmea haaraa pitkin Ala-Pajujärveen. Kahdessa haarassa on 
totaalinen nousueste, joka estää kalojen vaellukset (kuva 14). Kolmannesta haarasta kaloilla on 
mahdollisuus nousta ylöspäin ylivirtaamakausina (kuva 14). Kuivina aikoina siinä ei vettä juurikaan 
virtaa. Padoilla säädellään Ylä- Pajujärven pintaa.  Koskessa sijaitsee vanha myllyrakennus. Ala-
Pajujärvestä reitti laskee lopulta Pajujokea pitkin Ala-Rieveliin. Pajujoessa ei ole nousuesteitä eikä 
juurikaan pudotuskorkeutta. Alaosien kalakannasta ei ole seurantatuloksia.  
 

  
Kuva 14. Ylä-Pajujärven luusuan pato sekä tulviva sivuhaara 

6.3.2 Salajärvi - Ala-Rieveli -reitin hoitosuositukset 

Tavoitteet: 

 Kalataloudelliset kunnostukset 
 Nousuesteiden poistaminen 

 Taimenkantojen vahvistaminen 

6.3.2.1 Kunnostukset 

Reitin koskista Kaatuvankoski on kunnostettu kalataloudellisesti v. 2012. Suunnitelmakaudella 
tavoitteena olisi jatkaa reitin kunnostustoimenpiteitä. Jalajan- ja Kiekkastenjoesta tekee 
kunnostusten suhteen hankalia vähäinen pudotuskorkeus. Pienimuotoisia kunnostuksia niissä 
voidaan tehdä vaikuttamatta yläpuolisten järvien pinta-aloihin. Reitin ylimmät kosket 
Lepsalanjoessa ovat helpommin kunnostettavissa ilman, että on vaarana vaikuttaminen järvien 
pinnan korkeuksiin. Siitä syystä Lepsalanjoki on suositeltavaa kunnostaa kalataloudellisesti reitin 
koskista seuraavaksi. Ensimmäisenä toimenpiteenä olisi laatia Lepsalanjoella 
kunnostussuunnitelma. Suunnitelmasta ja kunnostuksista vastaa Heinolan kalastusalue vuonna 
2017. Varsinaiset kunnostukset olisi siten mahdollista toteuttaa vuonna 2018, jos lupa-asiat on 
saatu kuntoon ja rahoitus ratkennut. Lisätietoa kunnostuksista kappaleessa 7.  
 
Tärkeänä toimenpiteenä olisi saada poistettua reitiltä nousuesteet tai muokata niitä kalojen 
vaellukset mahdollistaviksi. Merkittävin ja hankalin nousueste on Syrjäkosken sahanpato. 
Kysymykseen tulisi lähinnä kalatie tai ylivirtauspato. Lisäksi Pajujärvien välissä olevien 
nousuesteiden muuttaminen kalojen kulun mahdollistavaksi on helpommin toteutettavissa. 
Tälläkin hetkellä kalat pääsevät yhtä sivu-uomaa pitkin nousemaan ylivirtaamakausina. Patojen 
ohittaminen kuitenkin mahdollistaisi taimenille vapaan nousun Ala-Rievelistä reitin yläosille asti. 
Yläosan nousuesteet ovat kivilatomuksia, jotka olisi helppo muokata kalojen nousun kaikilla 
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vedenkorkeuksilla mahdollistaviksi. Kalastusalueen tulisi tehdä v. 2016 esiselvityshanke, missä 
selvitetään eri mahdollisuudet patojen ohittamiseksi / poistamiseksi sekä maanomistajien 
mielipiteitä. Patojen poistamiseksi vaaditaan kunnostuslupa Aluehallintovirastosta valuma-alueen 
suuruuden (yli 100 km2) että patojen takia. Mikäli patoja lähdetään poistamaan, tehdään Jalajan- 
ja Kiekkastenjoen sekä Syrjäkosken koskille myös kunnostussuunnitelma koskien kunnostamiseksi. 
Tällöin voidaan hoitaa kaikkien kunnostettavien kohteiden luvat samalla lupamenettelyllä. 
Kaatuvankoskella voidaan tehdä suunnitelmakaudella myös pieniä lisäkunnostuksia mm. lisäämällä 
tai muokkaamalla kutusoraikoita paremmin toimiviksi. 

6.3.2.2 Seuranta 

Kaatuvankoskella on suosituksena tehdä vuosittaista taimenten poikastiheyksien seurantaa joelle 
tehtyjen kunnostusten sekä istutusten vaikutuksista taimenten poikastiheyksiin. Tulosten avulla 
arvioidaan myös istutustarvetta. Kaatuvankosken taimenten kutukannan kehittymistä on tarpeen 
alkaa seurata kutupesälaskentojen avulla. Laskentojen tulosten perusteella voidaan arvioida mm. 
pienpoikas- ja mäti-istutusten tarpeellisuutta. Mikäli koskesta löytyy kutupesiä, voidaan istutukset 
lopettaa kokonaan tai vähentää riippuen kutupesien määrästä. Mäti- ja pienpoikasistutusten 
ongelmana on, ettei tuloksista voida eritellä mäti- ja pienpoikasistutuksista peräisin olevia 
kesänvanhoja poikasia luonnon kudusta peräisin olevista. Kutupesälaskennoilla seurataan myös 
koskeen kunnostuksissa tehtyjen kutusoraikoiden toimivuutta. Lisäksi merkitään Kaatuvankosken 
sähkökoekalastusten yhteydessä koskessa syntyneitä taimenen poikasia t-ankkurimerkeillä 
vaellusten selvittämiseksi. 
 
Jalajan- ja Kiekkastenjoen taimenkantojen nykytilan selvittämiseksi kalastusalue sähkökoekalastaa 
jokien kosket v. 2016. Tiedot ovat tärkeitä suunniteltaessa muita hoitotoimenpiteitä. Lisätietoa 
sähkökoekalastuksista, kutupesälaskennoista ja t-ankkurimerkinnöistä löytyy kappaleista 9.1 - 9.3. 

6.3.2.3 Istutukset 

Kunnostusten jälkeen Kaatuvankosken taimenkantaa on pyritty vahvistamaan myös mäti- ja 
vastakuoriutuneiden poikasten istutusten avulla. Istutuksia on tehty, koska koskella ei havaittu 
seurannoissa luontaista lisääntymistä vuoden 2009 jälkeen. Myöskään vanhempia poikasia ei 
juurikaan ole löytynyt koekalastuksissa. Tuki-istutuksia suositellaan jatkettavan joko istuttamalla 
keväisin taimenen mätiä tai vastakuoriutuneita poikasia ainakin v. 2015 - 2016 (katso kappaleet 
10.1.1 - 10.1.2). Istutuksia voidaan jatkaa myös tämän jälkeen, mikäli seurantojen perusteella on 
tarpeen (kutupesälakennat).  
 
Jalajan- ja Kiekkastenjoelle voidaan istuttaa taimenia kannan kotiuttamiseksi, mikäli v. 2016 
koekalastuksessa niistä ei tavata poikasia. Tosin koskien nykyinen rakenne todennäköisesti 
vaikuttaa heikentävästi tuloksiin. 
 
Lepsalanjoella ei sähkökoekalastusten perusteella esiinny taimenia. Suositeltavaa on aloittaa 
kotiuttaa taimenia vasta kalataloudellisten kunnostusten jälkeen.   
 
Syrjäkoskessa ei sähkökoekalastusten perusteella ole luontaisesti lisääntyvää taimenkantaa. 
Syrjäkoskelle voidaan kotiuttaa taimenia mäti- tai vastakuoriutuneilla poikasia istuttamalla. 
Suositeltavaa kotiuttaminen on kuitenkin vasta nousuesteen poistamisen ja kosken kunnostusten 
jälkeen.    
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6.2.2.4 Muut suositukset 

Reitin kosket eivät ole tällä hetkellä lohi- ja siikapitoisten virtavesien listalla. Suosituksena olisi, 
että ainakin Kaatuvanjoki haetaan lohi- ja siikapitoiseksi. Jalajan- ja Kiekkastenjoen osalta 
hakemukset tehdään koekalastusten perusteella. Lepsalanjokea ja Syrjäkoskea ei ole tällä hetkellä 
tarvetta hakea lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi, koska niissä ei koekalastusten perusteella 
esiinny taimenia. 
 
Kaatuvankosken taimenkanta on varsin heikko. Sen takia se ei kestä kovaa kalastuspainetta. Jos 
kalastusta kuitenkin aiotaan harjoittaa, tulee sen olla niin pienimuotoista ja säädeltyä, ettei se 
vaaranna taimenkantaa.  
 
Yhteenveto 

 Lepsalanjoen kunnostussuunnitelma v. 2017 ja kunnostukset lupien ja rahoituksen 
varmistuttua 

 Nousuesteiden poistamisen esiselvittelyhanke v. 2016 

 Tavoitteena reitin nousuesteiden poistaminen / ohittaminen 

 Tavoitteena Jalajan- ja Kiekkastenjoen kunnostaminen 

 Kaatuvankosken lisäkunnostukset tarvittaessa 

 Kaatuvankosken vuosittaiset sähkökoekalastukset 2015 - 2019 

 Jalajan- ja Kiekkastenjoen sähkökoekalastukset v. 2016 

 Kaatuvankosken kutupesälaskennat vuosittain 

 Kaatuvankosken mäti- tai vastakuoriutuneiden taimenten istutukset v. 2015 - 2016. Siitä 
eteenpäin kutupesälaskentojen ja sähkökalastustulosten perusteella 

 Jalajan- ja Kiekkastenjoen taimenten kotiuttamisistutukset sähkökoekalastusten 
perusteella 

 Lepsalanjoen taimenen kotiutusistutukset kunnostusten jälkeen 

 Syrjäkosken taimenen kotiutusistutukset nousuesteen poistamisen jälkeen 

 Kaatuvankosken hakeminen lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi 

6.4 Seppälänjoki 

6.4.1 Nykytila 

Seppälänjoki (kuva 7) sijaitsee Koskion ja Keskisen välissä Heinolan ja Pertunmaan rajalla. Keskellä 
jokea on myös Heinolan ja Mäntyharjun kalastusalueiden raja. Vesialueesta puolet on Paason ja 
puolet Kuhajärven osakaskunnan ja raja menee keskellä jokea. Seppälänjoki on n. 800 m pitkä ja 
käytännössä yhtenäinen koskialue. Pudotuskorkeutta joella on 13,7 m. Joelle valmistui vuonna 
2011 kalataloudellinen kunnostussuunnitelma Heinolan kalastusalueen toimesta (Ruokolainen & 
Ranta 2011a). Aluehallintovirasto myönsi kalastusalueelle kunnostusluvan vuonna 2013. Koski 
kunnostettiin koneellisesti vuonna 2014 kunnostussuunnitelman ja lupaehtojen mukaisesti. 
Kunnostuksessa koskeen lisättiin taimenen lisääntymisalueita tekemällä soraikoita, kiveämällä 
poikasalueita sekä lisäämällä talvehtimissyvänteitä. Jokea ei ole luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi 
virtavedeksi. Joen vedenlaatu on erinomainen. Seppälänjoen perustiedot on esitetty taulukossa 4. 

Seppälänjoessa ei ole vaellusesteitä, mikä tekee kohteesta vaeltavan taimenkannan mahdollisen 
lisääntymisalueen kannan kotiuttamisen jälkeen. Seppälänjoki koekalastettiin v. 2011 
taimenkannan tilan toteamiseksi ja tulevien hoitotoimenpiteiden päätösten tueksi (Ranta & 
Ruokolainen  2011). Taimenia koekalastuksessa ei saatu saaliiksi. Tulosten perusteella 
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Seppälänjokeen on aloitettu kotiuttaa vuodesta 2012 alkaen taimenia mäti-istutusten avulla Etelä-
Savon ELY-keskuksen vetämän taimenhankkeen toimesta. Kotiutusistutusten onnistumista on 
seurattu v. 2012 samaisen hankkeen toteuttaman sähkökoekalastusten avulla (Etelä-Savon ELY-
keskus Hentinen Teemu, julkaisematon). Koekalastuksissa tavattiin mäti-istutuksesta peräisin 
olevia poikasia, mutta tiheydet olivat varsin heikkoja. Vuoden 2012 jälkeistä tilannetta ei ole 
seurattu. Joen alaosiin on vuonna 2014 istutettu 2-vuotiaita taimenen vaelluspoikasia järvi-
istutuksen sijaan. Tavoitteena on ollut, että poikaset leimautuisivat jokeen ja palaisivat 
myöhemmin järvivaelluksen jälkeen jokeen kutemaan.  

Taulukko 4. Seppälänjoen perustietotaulukko 

Vesistötunnus 14.175

Valuma-alue   Seppälänjoen valuma-alue

Valuma-alueen pinta-ala 75 km2

Nousuesteet Ei ole

Kunnostustoimenpiteet Kunnostettu kalataloudellisesti v. 2014

Taimenkanta Aloitettu kotiuttamaan v. 2012

Istutukset (1995-2014) Mäti-istutukset v. 2012-2014 ja taimen 2-v 2014

Vesialueiden omistajat Paason osakaskunta (111-410-876-1)

Kuhajärven osakaskunta ( 588-405-876-1)

Muut: Ei ole luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi  

 

6.4.2 Seppälänjoen hoitosuositukset v. 2015 - 2019 

 
Tavoitteet: 

 Luontaisesti lisääntyvän taimenkannan kotiuttaminen 

 Taimenkannan tilan seuranta 
 

6.4.2.1 Kunnostukset 

Seppälänjoki on kunnostettu kalataloudellisesti v. 2014.  Tarvittaessa Seppälänjoella voidaan tehdä 
vielä pienimuotoisia lisäkunnostuksia kuten kutusoraikoiden lisäämistä joen keskivaiheille. 
Tarvittava sora-aines on vietävä paikalle talvella, koska muuten sen kuljettaminen oikeille paikoille 
on hankalaa.  

6.4.2.2 Istutukset ja seuranta 

Taimenta jokeen on kotiutettu mäti-istutusten avulla. Kotiuttamisistutuksia mädillä tai 
vastakuoriutuneilla poikasilla tulee jatkaa seuraavina vuosina kannan vahvistamiseksi vähintään 
vuosina 2015 - 2017 (kappale 10.1.1 - 10.1.2). Sen jälkeen voidaan pitää istutuksista taukoa ja 
seurata kannan kehittymistä ja tehdä lisäistutuspäätökset sähkökoekalastusten ja 
kutupesälaskentojen avulla. V. 2014 jokeen istutettiin myös 2-vuotiaita taimenia. Istutukset on 
aikaisemmin tehty suoraan alapuoliseen Keskiseen. Istutusten tavoitteena oli saada 
vaelluspoikaset leimautumaan Seppälänjokeen ja palaavan myöhemmin syönnösvaellukselta 
kudulle. Istutuksia voidaan jatkaa myös tulevina vuosina. 
 



22 
 

Seppälänjoella on viimeksi sähkökoekalastettu v. 2012 mäti-istutusten tuloksellisuuden 
selvittämiseksi. Myöhempien istutusten tuloksellisuudesta ei ole tietoa. Kunnostusten vaikutusten 
ja istutusten tuloksellisuuden seuraamiseksi sähkökoekalastukset on suositeltavaa tehdä 
vuosittain suunnitelmakaudella. Lisätietoa sähkökoekalastuksista löytyy kappaleesta 9.1. 
Vuodesta 2018 eteenpäin suositellaan Seppälänjoella aloitettavan kutupesälaskennat (kappale 
9.2). Kotiutusistutusten aloittamisesta on silloin jo sen verran aikaa, että ensimmäiset taimenet 
alkavat olla sukukypsiä. Kutupesälaskentojen tietojen avulla voidaan tehdä päätöksiä tarvittavista 
lisäistutuksista. Samalla selvitetään jokeen kunnostuksissa tehtyjen kutusoraikoiden toimivuutta. 
 

6.4.2.3 Muut suositukset 

Seppäläjoki on suositeltavaa kuuluttaa lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi ja rauhoittaa kaikelta 
kalastukselta suunnitelmakaudella. Joen taimenkanta on vasta kehittymässä, joten se ei kestä tällä 
hetkellä kalastusta. Tilanne voidaan arvioida seuraavalla suunnitelmakaudella uudelleen. Mikäli 
Paasonkosken nousueste Keskisen ja Ala-Rievelin väliltä poistuu lähitulevaisuudessa, Seppälänjoen 
merkitys vaeltavan taimenkannan kutujokena korostuu huomattavasti. 
 
Yhteenveto: 

 Seppälänjoelle voidaan tehdä lisäkunnostuksia tarvittaessa, kuten keskiosalle lisää 
kutusoraikkoja. 

 Istutetaan taimenen mätiä tai vastakuoriutuneita taimenen poikasia v. 2015 – 2017 ja 
jatkossa sähkökoekalastusten ja kutupesälaskentojen tulosten perusteella. 

 Seppälänjokeen voidaan istuttaa 2-vuotiaita taimenen vaelluspoikasia järvi-istutusten 
sijaan.  

 Sähkökoekalastetaan Seppälänjoki vuosittain suunnitelmakaudella (2015 - 2019). 

 Aloitetaan v. 2018 kutupesälaskennat. 

 Haetaan Seppälänjoen kuuluttamista lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi. 

 Rauhoitetaan Seppälänjoki kaikelta kalastukselta suunnitelmakaudella. 

6.5 Ylimmäinen - Ruotsalainen (Martinoja - Lauhjoki) 

6.5.1 Nykytila 

Käsitelty reitti alkaa Ylimmäisestä, jonka vedet laskevat ’Martinojaa’ pitkin Keskiseen. Keskisestä 
vedet jatkavat Lauhjokea pitkin Ruotsalaiseen. Koskia reitillä on kaikkiaan kolme ja lyhyempiä 
virtapaikkoja yksi (kuva 15). Vaellusesteitä on neljä, joista kolme sijaitsee Martinojassa. Kalojen 
vaellukset Ruotsalaisesta päättyvät Pääsinniemen tien yläpuoliselle koskialueelle, jossa sijaitsee 
totaalinen nousueste. Reitti sijaitsee Heinolan ja Sysmän rajan molemmin puolin, mutta kuuluu 
kokonaisuudessaan Heinolan kalastusalueelle. Reitin vedenlaatu on erinomainen. Kohteet on 
esitelty tarkemmin kappaleissa 6.5.1.1 ja 6.5.1.2. Reitin perustiedot ja vesien omistus on esitetty 
taulukossa 5. 
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Taulukko 5. Ylimmäinen - Ruotsalaisen perustietotaulukko 

 
Vesistötunnus 14.147

Valuma-alue   Lauhjoen valuma-alue

Valuma-alueen pinta-ala 74,25

Nousuesteet Martinojassa kolme patoa sekä Lauhjoessa myllypato

Kunnostustoimenpiteet Martinojan kunnostussuunitelma valmistunut v. 2013

Taimenkanta Martinojassa ei ole taimenkantaa, Lauhjoessa luontaisesti lisääntyvä taimenkanta, jonka alkuperästä ei tietoa

Istutukset (1995-2014) Istutuksia ei ole tehty

Vesialueiden omistajat Martinoja: Nuoramoisten osakaskunta (781-409-876-3 ja 111-415-876-1) ja 781-409-876-9

Lauhjoki: Nuoramoisten osakaskunta (111-415-876-1)

Muut: Martinojaa ja Lauhjoeka ei ole luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi  
 

 
 
Kuva 15. Lauhjoen koskialueet. Alin karttaan merkitty alue on lähinnä lyhyt virtapaikka.  
© Maanmittauslaitos lupa nro 145/MML/09 
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6.5.1.1 Martinoja 

Reitin ensimmäinen joki sijaitsee Ylimmäisen ja Keskisen välillä (Martinoja). Joella on 
pudotuskorkeutta 7,9 m. Joen koskialueet sijaitsevat Martinlammen alapuolella (kuva 16). 
Martinojassa on kolme patoa, jotka estävät kalojen vaellukset täysin (kuva 17). Joella on ollut 
aikoinaan myllytoimintaa. Martinojan kunnostamiseksi on valmistunut kunnostussuunnitelma 
vuonna 2013 (Ruokolainen & Ranta 2013). Suunniteltujen kunnostusten tavoitteena on kunnostaa 
koskialueet taimenen lisääntymiseen paremmin soveltuviksi sekä poistaa nousuesteet. 
Martinmyllyn pato on suunniteltu ohittaa kalatiellä ja kaksi muuta patoa muuttaa 
ylivirtauspadoksi. Martinojan taimenkannan tilaa on selvitetty sähkökoekalastuksella v. 2012 
(Ranta & Ruokolainen 2012a). Joesta ei tavattu taimenia. Sen sijaan koskien kalakanta koostuu 
ainakin ahvenista, särjistä, mateista ja kivisimpuista.  
 

  

Kuva 16. Martinojaa (Ylimmäinen-Keskinen) 

  

Kuva 17. Martinmyllyn pato sekä Martinojan ylin nousueste 

6.5.1.2 Lauhjoki 

Lauhjoki alkaa Keskisestä ja päättyy Ruotsalaiseen. Keskisen alapuolella Lauhjoki haarautuu kolmeen osaan, 
joista yksi on käytännössä kuivillaan. Yhdestä haarasta kaloilla on vapaa vaellusmahdollisuus ainakin 
ylivirtaamakausina (kuva 18). Joki jatkuu voimakkaasti perattuna koskena Pääsinniementielle saakka, jossa 
sijaitsee vanha myllyrakennus (Lauhjoen mylly) ja pato, joka estää täysin kalojen vaellukset (kuva 19). 
Koskialue jatkuu Pääsinniementien alapuolella vielä noin 200 metrin matkan.  Ennen Ruotsalaista on vielä 
yksi lyhyt virta-alue. 
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Kuva 18. Lauhjoen yläosan haaroja 

  

Kuva 19. Lauhjokea sekä alin nousueste (Lauhjoen myllypato) 

Lauhjoessa esiintyy luontaisesti lisääntyvä taimenkanta, jonka alkuperästä ei ole tietoa. 
Nousuesteen takia kanta on paikallinen. Tosin yläpuoliseen Keskiseen taimenilla on 
vaellusmahdollisuus ja sinne on tehty taimenistutuksia. Taimenkannan tilaa on viimeksi selvitetty 
sähkökoekalastuksella v. 2014 (LUKE, julkaisematon). Koekalastukset tehtiin joen yläosilla ja niissä 
saatiin taimenia molemmilta koealoilta. Saalis koostui useammasta ikäluokasta, mutta tiheydet 
jäivät varsin heikoiksi. Yhden poistopyynnin menetelmällä taimenten tiheydet olivat 1,9 ja 2,5 
kpl/100 m2. Vuosien 2007 ja 2008 koekalastuksissa samoilta koealoilta ei taimenia tavattu. 
Pääsinniementien alapuolinen koski puolestaan koekalastettiin vuonna 2009. Myös padon 
alapuolella on tulosten perusteella heikko luontaisesti lisääntyvä taimenkanta (Ruokolainen & 
Ranta 2009).   

Lauhjoki ei ole luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi.  
 
 



26 
 

6.5.2 Ylimmäinen - Ruotsalainen (Martinoja ja Lauhjoki) hoitosuositukset 2015 -
2019 

 

Tavoitteet: 

 Kalataloudelliset kunnostukset 

 Nousuväylien avaaminen 

 Taimenkannan kotiuttaminen Martinojaan 

 Taimenkantojen tilan seuranta 

6.5.2.1 Kunnostukset 

Martinojalle on valmistunut v. 2013 kunnostussuunnitelma joessa olevien kolmen nousuesteenä 
toimivan padon poistamiseksi. Kaksi padoista on tarkoitus korvata ylivirtauspadolla ja kolmas 
ohittaa kalatiellä. Samalla kosket kunnostetaan taimenen lisääntymiseen paremmin soveltuviksi v. 
2015. Hankkeen vetäjänä toimii Heinolan kalastusalue. Nousuesteiden poistamisen jälkeen kaloilla 
on esteetön vaellusmahdollisuus Ylimmäisen ja Keskisen välillä. 
 
Lauhjoen kosket ovat voimakkaasti perattuja ja siten tällä hetkellä kohtalaisen heikosti soveltuvia 
taimenen poikasalueiksi. Joessa elää luontaisesti lisääntyvä taimenkanta, mutta kanta on 
koekalastusten perusteella varsin heikko. Mikäli taimenkantaa halutaan vahvistaa, koskialueet 
tulee kunnostaa lisäämällä poikasalueita ja kutusoraikoita. Ensimmäisessä vaiheessa Lauhjoelle 
tehdään kunnostussuunnitelma Heinolan kalastusalueen ja Nuoramoisten osakaskunnan toimesta. 
Suunnitelma tehdään v. 2016 ja itse kunnostukset lupa- ja rahoituskuvioiden ratkettua, 
aikaisintaan v. 2017. Kunnostettava alue on Keskisen ja Pääsinniementien välinen alue pois lukien 
Lauhjoen myllypato. Kunnostukset eivät ensimmäisessä vaiheessa koske nousuesteen poistamista. 
Lauhjoen myllypato on erittäin haastava kohde historiallisen arvon ja ympäristön takia. 
Tavoitteena on myöhemmin saada pato muutettua tai ohitettua kalojen vaellukset 
mahdollistavaksi. Siitä kalastusalueen on suositeltavaa tehdä v. 2017 erillinen esiselvityshanke, 
jossa selvitetään eri vaihtoehdot kalojen vaellukset mahdollistamiseksi sekä maanomistajien 
mielipiteet. Nousuesteen poistamisen jälkeen olisi taimenilla vapaa vaellusväylä Ruotsalaiselta 
aina Ylimmäiseen saakka. Tällöin taimenten lisääntymisalueet lisääntyisivät huomattavasti. 
Lisätietoa kunnostuksista ja vaadittavista luvista on kerrottu kappaleessa 7. 

6.5.2.2 Seuranta ja istutukset  

Martinojan taimenten kotiuttamisen onnistumista seurataan kahden vuoden välein tehtävällä 
sähkökoekalastuksella ensimmäisen kerran v. 2016. Tulosten perusteella selvitetään istutusten 
onnistumista ja annetaan suosituksia tulevista hoitotoimenpiteistä. Lauhjoella on kuuden vuoden 
välein vesipuitedirektiivin sähkökoekalastuksia, seuraavan kerran v. 2020. Suunniteltujen 
kunnostusten jälkeen koekalastukset tulisi tehdä vuosittain. Lisäksi ennen kunnostuksia olisi 
suositeltavaa tehdä koekalastus v. 2016. Suunnitelmakaudella sähkökoekalastuksista vastaa 
Heinolan kalastusalue.  
 
Martinojaan aletaan kotiuttaa taimenia mäti- tai vastakuoriutuneiden istutuksin (lisätietoa 
kappaleissa 10.1.1 ja 10.1.1.2). Istutuksia tulisi jatkaa ainakin vuosina 2016 - 2019, minkä jälkeen 
seurataan kannan kehittymistä sähkökoekalastusten avulla. Tulosten raportoinnin yhteydessä 
annetaan suositukset istutusten jatkosta. 
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Lauhjoelle ei tällä hetkellä suositella istutettavan taimenia, koska siinä elää luontaisesti lisääntyvä 
taimenkanta. 

6.5.2.3 Muut suositukset 

Lauhjoki olisi suositeltavaa kuuluttaa lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi. Tällöin siinä ei voisi 
kalastaa yleiskalastusoikeuksin. Vesialueen omistaja voi sitten määritellä säännöt Lauhjoen 
kalastukselle. Heikko taimenkanta ei kestä kovin voimakasta kalastusta. 
Martinojalla ei tällä hetkellä esiinny taimenia, joten sitä ei ole vielä syytä kuuluttaa lohi- ja 
siikapitoiseksi virtavedeksi. 
 
Yhteenveto: 

 Kunnostetaan Martinoja ja poistetaan nousuesteen v. 2015. 

 Tehdään Lauhjoelle kunnostussuunnitelma v. 2016. 

 Kunnostetaan Lauhjoki v. 2017 lupa-asioiden ja rahoituksen ratkettua. 

 Esiselvityshanke Lauhjoen myllypadon muuttamiseksi kalojen vaellukset 
mahdollistavaksi v. 2017. 

 Sähkökoekalastetaan Martinoja kahden vuoden välein vuodesta 2016 eteenpäin. 

 Seurataan Lauhjoen taimenkannan tilaa ennen kunnostuksia v. 2016. Kunnostusten 
jälkeen aloitetaan vuosittaiset koekalastukset. 

 Kotiutetaan Martinojaan taimenia mäti- tai vastakuoriutuneilla poikasilla. 

 Lauhjokeen ei suositella tehtävän istutuksia. 

 Kuulutetaan Lauhjoki lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi. 
 

6.6 Kuijärvi - Imjärvi (Kommerinoja - Korpijoki) 

6.6.1 Nykytila 

Tässä suunnitelmassa käsitelty osuus alkaa Kuijärvestä, josta vedet purkautuvat Kommerinojaa 
pitkin Ylä-Vuoliin ja edelleen Ala-Vuolijärveen jokea pitkin, jossa Kuokkakoski sijaitsee (kuva 20). 
Ali-Vuolijärvestä eteenpäin joki vaihtaa nimensä Välijoeksi. Välijoki laskee vetensä Korpijärveen. 
Korpijärvestä reitti jatkuu Ylä- ja Ala-Kesiön kautta Kokkoselkään. Näiden järvien välillä on 
hidasvirtaisia, lyhyitä jokipätkiä. Kokkoselästä vedet päätyvät Korpijokea pitkin lopulta Imjärveen. 
Varsinaisia koskia joessa on kaksi. Ensimmäinen sijaitsee Kuijärven ja Ylä-Vuopion välisellä 
Kommerinojalla ja Kuokkakoski Ylä- ja Ala-Vuolin välissä. Reitin vedenlaatu on erinomainen. 
 
Kommerinojalle (Kommerinkoski) ja Kuokkakoskelle valmistui vuonna 2012 kalataloudellinen 
kunnostussuunnitelma (Ruokolainen & Ranta 2012). Varsinaiset kunnostustoimet molemmilla 
koskilla on tehty vuonna 2013. Kuokkakoski kunnostettiin koneellisesti (kuva 21) ja 
pienimuotoisempi Kommerinkoski käsin talkootyönä. Kunnostuksen yhteydessä koskiin lisättiin 
kutusoraikoita ja kivettiin taimenen poikasille lisää elinalueita. Myös aikaisemmin tasasyvyisiin 
koskiin tehtiin syvyysvaihtelua. Kuokkakosken yläosan nousuestettä ei kunnostusten yhteydessä 
poistettu, vaan se on tarkoitus tehdä sillan korjauksen yhteydessä korottamalla alapuolista uomaa. 
Reitin perustiedot on esitetty taulukossa 6. 
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Taulukko 6. Kuijärvi - Imjärvi perustietotaulukko 

 
Valuma-alue   Imjärven valuma-alue (14.179), osa

Valuma-alueen pinta-ala 68 km2 (kartta-arvio)

Koskialueet Kuokkakoski ja Kommerinkoski

Nousuesteet Vuolintien sillan kohdalla oleva pato

Kunnostustoimenpiteet Kuokka- ja Kommerinkoskille tehty kalataloudellisia kunnostuksia v. 2013

Taimenkanta Aloitettu kotiuttamaan v. 2014 mäti-istutuksilla

Istutukset (1995-2014) Mäti-istutukset v. 2014

Vesialueiden omistajat (koskialueet) Paistjärven kalastuskunta (111-411-876-1)

Muut: Ei ole luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi  
 

 

 
 
Kuva 20. Kuokkakosken ja Kommerinojan kunnostetut koskialueet merkitty karttaan punaisella 

Kuokka- ja Kommerinkosken kalastoa selvitettiin vuonna 2011 (Ranta & Ruokolainen2011c). 
Koekalastuksessa ei taimenia saatu saaliiksi. Sen sijaan saalis koostui ahvenista, särjistä sekä 
kivisimpuista. Kalataloudellisen kunnostuksen jälkeen molempiin koskiin alettiin kotiuttaa 
taimenia istuttamalla mätiä mätirasioissa keväällä 2014. Kommerinkoski myös koekalastettiin 
syksyllä istutusten tuloksellisuuden selvittämiseksi (Ranta & Ruokolainen 2014c). Mäti-istutus oli 
onnistunut hyvin ja kesänvanhoja poikasia tavattiin koealoilla varsin paljon. Koealat kalastettiin 
kertaalleen ja tiheydeksi saatiin 15 kesänvanhaa poikasta 100 m2. Reittiä ei ole luokiteltu lohi- ja 
siikapitoiseksi virtavedeksi.  
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Kuva 21. Kuokkakosken koneellista kunnostusta ja Kuokkakosken kunnostettua keskiosaa 

 

6.6.2 Kuijärvi - Imjärvi (Kommerinkoski - Kuokkakoski) hoitosuositukset 

Tavoitteet: 

 Nousuesteen poistaminen 

 Taimenkannan kotiuttaminen 

 Taimenkannan seuraaminen 
 

6.6.2.1 Kunnostukset 

Reitin koskialueilla (Kommerin- ja Kuokkakoski) tehtiin v. 2013 kalataloudellisia kunnostuksia 
Heinolan kalastusalueen toimesta. Kuokkakosken Vuolintien sillan alapuolista nousuestettä ei siinä 
yhteydessä kuitenkaan poistettu. Se on tarkoitus tehdä Heinolan kalastusalueen toimesta sillan 
peruskorjauksen yhteydessä. Samassa yhteydessä on tavoitteena kunnostaa valmiiksi myös 
Kuokkakosken yläosa. Molemmilla koskialueilla voidaan tehdä tarvittaessa vielä pienimuotoisia 
kunnostuksia suunnitelmakaudella; lähinnä lisätä kutusoraikoita ja korjata mahdollisesti tulvan 
aiheuttamia muutoksia. Reitillä ei ole muita taimenen lisääntymiseen soveltuvia alueita, joten 
kunnostuksia ei Kuokka- ja Kommerinkosken lisäksi tarvita. Muuten reitin jokialueet soveltuvat 
vanhempien taimenten poikasten elinalueiksi.  

6.6.2.2 istutukset ja seuranta 

Molempiin koskiin aloitettiin taimenten kotiuttaminen istuttamalla mätiä rasioissa kevättalvella 
2014. Kommerinkoskessa istutusten tuloksellisuutta seurattiin sähkökoekalastuksella seuraavana 
syksynä. Tulokset olivat lupaavia. Istutuksia on suositeltavaa jatkaa molempiin koskiin ainakin v. 
2015 - 2017 kannan vahvistamiseksi. Sen jälkeen istutusten jatkamisesta annetaan suositukset 
koekalastusten tulosten raportoinnin yhteydessä. Lisätietoa istutuksista on kappaleissa 10.1.1 ja 
10.1.2. 
 
Kotiutusistutusten tuloksellisuutta on suositeltavaa seurata molemmilla koskilla kahden vuoden 
välein tehtävillä sähkökoekalastuksilla. Ensimmäisen kerran koekalastukset tehdään v. 2015.  
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6.6.2.3 Muut 

Molemmat koskialueet olisi suositeltavaa kuuluttaa lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi viimeistään 
v. 2017, jolloin yleiskalastusoikeuksilla kalastaminen ei olisi enää mahdollista. Hakemuksen tekevät 
Heinolan kalastusalue yhdessä vesialueen omistajan kanssa. Vesialueen omistajan olisi 
suositeltavaa kieltää kaikenlainen kalastus samassa yhteydessä kannan vahvistumisen 
turvaamiseksi.  
 
Yhteenveto: 

 Muutetaan Vuolintien yläpuolinen pato kalojen vaellukset mahdollistavaksi 
siltaremontin yhteydessä. 

 Tehdään tarvittaessa pieniä kunnostustoimenpiteitä. 

 Jatketaan taimenen kotiutusistutuksia mädillä tai vastakuoriutuneilla poikasilla v. 2015 -
2017. Jatkosta päätetään koekalastusten tulosten perusteella. 

 Sähkökoekalastetaan Kommerin- ja Kuokkakoski kahden vuoden välein, ensimmäisen 
kerran v. 2015. 

 Haetaan reitin kuuluttamista lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi viimeistään v. 2017. 

 

6.7 Rihun - Salajärven reitti 

6.7.1 Nykytila 

Reitti alkaa Salajärvestä Viitalanojana. Heti Salajärven luusuassa sijaitsee pohjapato. Viitalanoja 
laskee Kivijärveen Ylä- ja Ala-Armaslampien kautta. Joki vaihtaa Kivijärven jälkeen nimensä 
Kivijärvenojaksi ja laskee Iso-Rihuun ja edelleen Kailajärveen. Joen nimi muuttuu sen jälkeen 
Jokelanojaksi. Jokelanojaa pitkin vedet päätyvät lopulta Rihunlammen ja Rihunkosken kautta 
Karijärveen Heinolan ja Jaalan rajalla. Reitille on valmistunut vuonna 2014 kalataloudellinen 
kunnostussuunnitelma (Ruokolainen ja Ranta 2014). Sen tavoitteena on poistaa reitiltä 
nousuesteitä sekä kunnostaa kosket paremmin taimenen elinalueeksi soveltuvaksi. Rihunkosken 
padon poistaminen ei kuulu suunnitelmaan. Reitin vedenlaatu on erinomainen. Reitin perustiedot 
on esitetty taulukossa 7. 
 
Taulukko 7. Rihun - Salajärven reitin koskien perustietotaulukko 

 
Valuma-alue   Rihunlammen valuma-alue (14.946)

Valuma-alueen pinta-ala 49,68 km2

Koskialueet Neljä varsinaista koskialuetta, perattuja

Nousuesteet Rihunpato, Kailajärven alapuolinen pato

Kunnostustoimenpiteet Kunnostussuunnitelma valmistunut v. 2014

Taimenkanta Taimenia ei esiinny koekalastuksen perusteella

Istutukset (1995-2014) Istutuksia ei ole tehty

Vesialueiden omistajat Taipaleen osakaskunta (111-412-876-11)

111-412-876-3

Muut: Ei ole luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi  
 
Varsinaisia koskia joessa on neljä ja rauhallisempia virtapaikkoja useita. Reitin ylin 420 m pitkä 
koski sijaitsee Kivijärvenojassa (kuva 22). Koski on voimakkaasti perattu ja sen yläosassa sijaitsee 
matala pohjapato. 
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Kuva 22. Kivijärvenojan alapuolista koskialuetta 

 
Seuraava koski reitillä sijaitsee Iso-Rihun alapuolella. Se on perattu ja loiva ja sen niskalla sijaitsee 
matala säännöstelypato. Koskialueen pituus on noin 190 metriä ja keskileveys noin 2,5 metriä 
(kuva 23). Kailajärven alapuolisella Jokelanojalla on n. 100 m pitkä koski, joka on voimakkaasti 
perattu ja kohtalaisen loiva (kuva 23). Myös tämän kosken niskalla on säännöstelypato (kuva 24).  
Reitin alin koski, Rihunkoski laskee vetensä Karijärveen. Koski on lyhyt, ainoastaan n. 50 m pitkä. 
Kosken niskalla on kalojen vaellukset estävä pato (kuva 24).  
 

  
Kuva 23. Iso-Rihun alapuolista koskea sekä Jokelanojan yläosaa (Kailajärven luusua) 
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Kuva 24. Kailajärven luusuan pato (oik.) ja Rihunkosken pato (vas.) 

 
Reitin taimenkannan tilaa on selvitetty sähkökoekalastusten avulla Kivijärvenojassa sekä 
Rihunkoskessa vuonna 2012 (Ranta & Ruokolainen 2012b). Kummaltakaan koskelta ei taimenia 
tavattu. Sen sijaan kalasto koostui seuraavista lajeista: ahven, särki, made ja kivisimppu. Koskiin ei 
ole istutettu taimenia istutusrekisterin mukaan. Reittiä ei ole luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi 
virtavedeksi.  

6.7.2 Rihun - Salajärven reitin hoitosuositukset 

Tavoitteet: 

 Kalataloudelliset kunnostukset 

 Taimenten kotiuttaminen 

 Nousuesteiden poistaminen 

6.7.2.1 Kunnostukset 

Reitin koskille on valmistunut kunnostussuunnitelma v. 2014. Varsinaiset kunnostukset on 
tavoitteena tehdä vuonna 2016 rahoituksen ja lupa-asioiden ratkettua. Reitin valuma-alue on sen 
verran pieni, ettei kunnostuksille todennäköisesti tarvitse hakea lupaa Aluehallintovirastosta, vaan 
ne voidaan maanomistajien suostumusten jälkeen toteuttaa toimenpideilmoituksella Ely-
keskukseen. Lisäksi Ely-keskus voi määritellä lisäehtoja kunnostusten toteutukselle. Kunnostukset 
eivät koske reitin alimmalla koskella olevaa Rihun patoa. Padon muuttamiseksi kalojen vaellukset 
mahdollistavaksi on suositeltavaa tehdä erillinen hanke yhteistyössä padon omistajan kanssa. 
Lisätietoa kunnostuksista löytyy kappaleesta 7.  

6.7.2.2 Istutukset ja seuranta 

Reitin koskilla ei ole koekalastusten perusteella luontaisesti lisääntyvää taimenkantaa. 
Kunnostusten jälkeen taimenten kotiutukset aloitetaan istuttamalla koskiin joko mätiä 
mätirasioissa tai vastakuoriutuneita poikasia. Reitin eri koskiin voidaan samana vuonna istuttaa 
mätiä ja toisiin vastakuoriutuneita taimenia. Samalla voidaan selvittää niiden välistä onnistumista. 
Istutuksia tulisi jatkaa ainakin v. 2017 - 2020. Lisäksi voidaan tarvittaessa istuttaa myös 1-vuotiaita 
rasvaeväleikattua poikasia kannan kotiuttamisen nopeuttamiseksi. Istutuksista lisää kappaleissa 
10.1.1 - 10.1.3. Istutusten tuloksellisuutta seurataan joka toinen vuosi toteutettavalla 
sähkökoekalastuksella, ensimmäisen kerran istutusvuonna syksyllä 2017. Samalla voidaan 
selvittää, antoiko mäti- vai vastakuoriutuneiden poikasten istutukset paremman tuloksen ja antaa 
tulosten perusteella suositukset istutusten jatkosta. Sähkökoekalastuksista lisää kappaleessa 9.1. 
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Yhteenveto. 

 Toteutetaan kalataloudelliset kunnostukset v. 2016 kunnostussuunnitelman mukaisesti. 
Hankkeen vetämisestä vastaa Heinolan kalastusalue. 

 Tavoitteena muokata Rihunkosken patoa kalojen vaellukset mahdollistavaksi. 

 Aloitetaan kotiuttamaan reitin koskille taimenia istuttamalla mätiä tai 
vastakuoriutuneita poikasia v. 2017-2020. 

 Seurataan kotiutusistutusten tuloksellisuutta kahden vuoden välein tehtävillä 
sähkökoekalastuksilla ja annetaan tarkempia suositukset istutuksista. Ensimmäisen 
kerran koekalastus tehdään v. 2017. 

 
 

6.8 Myllyjärven laskujoki (Rapakoski) 

6.8.1 Nykytila 

Joki sijaitsee Heinolan Lusin kylässä. Käsitelty reitti alkaa Myllyjärvestä, jonka luusuassa sijaitsee 
Rapakoski. Koskea ei ole juurikaan perattu, mutta sen yläosassa sijaitsee pato, joka estää kalojen 
vaellukset ylävirtaan (kuva 25). Rapakoskesta vedet päätyvät Koukkujokea pitkin Tuusjärveen ja 
edelleen Ala-Rieveliin Koskessa on ollut aikoinaan myllytoimintaa 1830 luvulta saakka.  
 
Kosken kalakantaa on selvitetty vuonna 2014 sähkökokelastuksella (Ranta & Ruokolainen 2014d). 
Taimenia ei koskessa esiintynyt. Saalis koostui ahvenista ja särjistä. Kosken merkitystä laskee 
alivirtaamakausina sen todella alhainen virtaama. Esimerkiksi kesällä 2014 koskeen juoksi vettä 
ainoastaan säännöstelypadon alta ja koski oli lähes kuiva. Koskeen on istutettu harjuksia, mutta 
siihen ei ole tehty muita istutuksia. Koekalastuksessa harjuksia ei saatu saaliiksi. Vedenlaatu on 
hyvä. Koskea ei ole luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi. Perustiedot löytyvät taulukosta 8. 
 
Taulukko 8. Myllyjärven laskuojan perustietotaulukko 

 

Valuma-alue   Tuuusjärven valuma-alue (osa), 14.173

Valuma-alueen pinta-ala 36,3 km2

Koskialueet Rapakoski

Nousuesteet Rapakosken pato

Kunnostustoimenpiteet Ei ole tehty

Taimenkanta Ei ole, todennettu v. 2014 sähkökoekalastuksessa
Istutukset (1995-2014) Harjuksia kerran 2000-luvulla

Vesialueiden omistajat 111-407-6-4 (Rapakoski)
Muut: Ei ole luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi 
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Kuva 25. Rapakoskea (Myllyjärven laskuoja) ja kosken yläosan nousueste 

 

6.8.2 Myllyjärven laskujoen (Rapakoski) hoitosuositukset 

Tavoitteet 

 Taimenkannan kotiuttaminen 
 
Kosken rakenne on yläosan nousuestettä lukuun ottamatta varsin hyvä. Ongelmaksi muodostuu 
pieni virtaama, jonka takia koski on lähes kuivillaan alivirtaamakausina. Rapakosken ja Tuusjärven 
välillä on kuitenkin vanhemmille poikasille soveltuvia syvempiä alueita, joissa poikaset voivat 
selvitä alivirtaamakausina. Koskeen voidaan kokeilla kotiuttaa taimenia mädillä tai 
pienpoikasistutuksilla ja seurata onnistumista muutaman vuoden päästä tehtävällä 
sähkökoekalastuksella. Istutuksia tehtäisiin v. 2016 ja 2017 ja koekalastus v. 2018. Koekalastuksen 
perusteella annetaan suositukset mm. istutusten jatkosta. Lisätietoa istutuksista ja 
koekalastuksesta löytyy kappaleista 10.1.1, 10.1.2 ja 9.1. 
 
Yhteenveto: 

 Istutetaan taimenen mätiä tai vastakuoriutuneita poikasia v. 2016 ja 2017. 

 Seurataan kannan kehittymistä v. 2018 tehtävällä koekalastuksella. Tulosten perusteella 
tehdään päätös jatkosta. 

 

6.9 Jyrängönvirta 

6.9.1 Nykytila  

Jyrängönvirran kautta Ruotsalaisen vesimassat purkautuvat Konniveteen. Jyrängönvirta jakautuu 
kahteen osaan päävirtaan sekä ’pikkukoskeen’. Päävirran kautta kulkee vesiliikenneväylä. 
Pikkukoskea on kunnostettu vuonna 1998. Vedenlaatu Jyrängönvirrassa on erinomainen. 
Jyrängönvirta on myös suosittu urheilukalastuskohde Heinolan keskustan tuntumassa. Vesialueen 
omistaja on Heinolan kaupunki. Koski on luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi. Kosken 
perustiedot löytyvät taulukosta 9. 
 
Jyrängönvirralla tapahtuu myös vähäisessä määrin taimenen luontaista lisääntymistä (Lehtimäki 
1999 ja Ranta & Ruokolainen 2014e) (kuva 26). Jyrängönvirtaan taimenella on vapaa mahdollisuus 
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päästä lisääntymään reitin järviltä. Taimenelle soveltuvia lisääntymis- ja pienpoikasalueita on 
kuitenkin varsin vähän. Lähinnä alueita löytyy pikkukoskesta. Jyrängönvirtaan on istutettu 
taimenia, harjuksia ja kirjolohia.  
 

 
Kuva 26. Jyrängönkosken sähkökoekalastusta (kuva Reijo Hynninen) 

 
 
Taulukko 9. Jyrängönvirran perustietotaulukko 

 
Valuma-alue   Ruotsalaisen alue (14.14)

Valuma-alueen pinta-ala 26954 km2

Nousuesteet Ei ole

Kunnostustoimenpiteet Kunnostettu kalataloudellisesti v. 2000

Taimenkanta Alkuperästä ei tietoa, lisääntyy satunnnaisesti luontaisesti, tuettu istutuksin 

Istutukset (1995-2014) 1-v taimenia ja harjuksia lähes vuosittain sekä kirjolohia vuosittain

Vesialueiden omistajat Heinolan kaupunki 

Muut: Luokiteltu lohi-ja siikapitoiseksi virtavedeksi  

 

6.9.2 Jyrängönvirta hoitosuositukset v. 2015 - 2019 

 

Tavoitteet: 

 Kalastettavien kalakantojen ylläpitäminen 

 Luontaisen lisääntymisen seuraaminen 
 
Jyrängönkoskessa on varsin vähän taimenen poikasille soveltuvia alueita. Niiden lisääminen 
kunnostusten avulla on myös erittäin vaikeaa. Lähinnä kyseeseen tulisi Pikkukosken mahdollinen 
varovainen lisäkiveäminen. Pienilläkin toimenpiteillä voitaisiin luoda nykyistä huomattavasti 
enemmän poikasalueita. Jyrängönkosken taimenen luontaista lisääntymisistä on suositeltavaa 
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seurata muutaman vuoden välein tehtävällä sähkökoekalastuksella, seuraavan kerran v. 2017 
(kappale 9.1).  
 
Taimenistutukset olisi suotavaa toteuttaa pienpoikasin, mutta saalisvarmuuden parantamiseksi 
istutuksia voidaan tehdä myös isommilla istukkailla (kappale 10.1.4). 1-vuotiaille poikasille on jo 
huomattavasti enemmän elinalueita, joten niiden istuttaminen kannan tukemiseksi on 
suositeltavaa (kappale 10.1.3). Lisäksi Jyrängönvirran harjuskantaa voidaan vahvistaa vuotuisilla 
pienpoikasistutuksilla (kappale 10.2) sekä istuttaa kirjolohta tarvittaessa kalastettavan kannan 
ylläpitämiseksi. 
 
Jyrängönvirta on suosittu urheilukalastuskohde. Villin taimenkannan tukemiseksi ja suojelemiseksi 
olisi suositeltavaa järjestää kalastus villin taimenen ehdoilla. Siksi kalastuksen yhteydessä kaikki 
villit taimenet tulisi vapauttaa. Tämä on mahdollista, koska kaikki vuotta vanhemmat istutetut 
taimenet on vuosia rasvaeväleikattu niiden erottamiseksi luonnossa syntyneistä. Saaliiksi voitaisiin 
ottaa mitantäyttävät istutetut taimenet (rasvaeväleikattu).  
 
Yhteenveto: 

 Sähkökoekalastus v. 2017 

 Taimen- ja harjusistutukset 

 Kirjolohi-istutukset kalastettavan kannan ylläpitämiseksi 

 Luonnossa syntyneiden taimenten rauhoittaminen kalastuksessa 
 

6.10 Sulkavankoski 

6.10.1 Nykytila  

Sulkavankoski sijaitsee Ala-Rievelin ja Konniveden välissä. Sulkavankoski on pinta-alaltaan ja 
vesimäärältään yksi kalastusalueen merkittävimmistä koskista. Se on kuitenkin käytännössä 
perattu ränni, joka on perattu todella syväksi. Sen takia koski ei tällä hetkellä sovellu taimenen 
lisääntymisalueeksi. Pudotuskorkeutta Sulkavankoskessa on kuitenkin vain 40 cm. Vedenlaatu on 
hyvä. Sulkavankosken taimenkannan tilasta ei ole tietoa. Koski on luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi 
virtavedeksi. Sulkavankosken perustiedot ja vesialueiden omistajat on esitetty taulukossa 10. 

 

Taulukko 10. Sulkavankosken perustietotaulukko 

Valuma-alue   Ala-Rievelin valuma-alue (14.171)

Valuma-alueen pinta-ala 765,83 km2

Nousuesteet Ei

Kunnostustoimenpiteet Ei ole tehty

Taimenkanta Ei tietoa

Istutukset (1995-2014)

Vesialueiden omistajat 111-401-876-16

Muut: 111-403-1-150

111-401-2-8

111-895-2-3 (tielaitos)  
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6.10.2 Sulkavankosken hoitosuositukset 

Sulkavankosken kunnostamisella saataisiin luotua taimenelle laajoja lisääntymisalueita. Kosken 
kunnostus on kuitenkin erittäin hankala toteuttaa. Putouskorkeutta kohteessa on vain 40 cm. 
Tämä aiheuttaa sen, että pienetkin toimenpiteet voivat vaikuttaa yläpuolisen Ala-Rievelin 
pinnankorkeuteen. Koski on lisäksi niin syväksi perattu, että siihen olisi ajettava todella paljon 
kiviainesta, ennen kuin toimenpiteellä olisi kunnostuksellista merkitystä. Yläpuolisen valuma-
alueen koko on 765 km2, joten mikäli kunnostuksia tehdään, tulee niihin hakea vesilain mukainen 
kunnostuslupa Aluehallintovirastosta. Lisätietoa kunnostuksista löytyy kappaleesta 7. Kosken 
taimenkannan tilasta ei ole tietoa. Taimenten tilan selvittämiseksi koskella olisi suositeltavaa 
kuitenkin käydä tekemässä sähkökoekalastus, jos vain koskesta löytyy sopivia kalastettavia alueita 
v. 2018 (kappale 9.1).  
 
Yhteenveto: 

 Sähkökoekalastus v. 2018 
 

6.11 Tampinoja 

6.11.1 Nykytila 

Puro saa alkunsa Läpiänjärven yläpuolisista Kullaanlähteistä. Läpiänjärven jälkeen vedet päätyvät 
Konniveteen Tamppilahteen ’Tampinojaa’ pitkin. Veden laatu purossa on erittäin hyvä. 

Heti Läpiänjärven luusuassa sijaitsee jyrkähkö ja vivahteikas koski (kuva 27). Kosken yläosalla 
sijaitseva kivirykelmä voi estää kalojen vaelluksen ainakin alivirtaamalla. Koski soveltuu 
kohtuullisen hyvin taimenen poikas- ja lisääntymisalueeksi jo nykyiselläänkin. Vain niska-alue ja 
kosken alaosa on perattu rännimäiseksi. Tämän lisäksi kutusoraikot näyttävät puuttuvan. Jos 
varsinaisen kosken alapuolinen virta-alue lasketaan mukaan, koko koskialueen kokonaispituus on 
noin 300 metriä ja keskileveys noin kolme metriä. Seuraava koski sijaitsee Läpiäntien ja 
Tamppilahden välillä ja on noin 80 metriä pitkä. Koskea on voimakkaasti perattu (kuva 8). 
Poikaskivikot puuttuvat eikä kutusoraikoita ole. Puron taimenkannasta ei ole tietoa. Tampinojan 
perustiedot on esitetty taulukossa 11. 

 

Taulukko 11. Tampinojan perustietotaulukko 

Valuma-alue   Tamppilammen va (14.132)

Valuma-alueen pinta-ala 18,95 km2

Koskialueet Läpiänjärven luusuan koski, joen alaosan koski

Nousuesteet Osittainen nousueste Läpiäjärven luusuassa

Kunnostustoimenpiteet Ei ole tehty

Taimenkanta Ei tietoa
Istutukset (1995-2014) Ei ole tehty

Vesialueiden omistajat 111-406-40-52 

111-406-1-834

111-406-40-52, NYNÄSINSALO UPM-Kymmene Oy

Muut: Ei ole luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi  
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Kuva 27. Läpiänjärven alapuolinen osittainen nousueste ja yläosan koskea 

  

Kuva 28. Tampinjoen keski- ja alaosaa 

 

6.11.2 Tampinoja hoitosuositukset v. 2015 - 2019 

Tavoitteet: 

 Kalataloudelliset kunnostukset 

 Luontaisesti lisääntyvä taimenkanta 

 taimenkannan tilan seuranta 

6.11.2.1 Kunnostukset 

Tampinojalle on suosituksena tehdä kunnostussuunnitelma v. 2015 ja toteuttaa kunnostukset 
vuosien 2015 ja 2016 aikana. Hankkeesta vastaa Heinolan kalastusalue. Tampinoja on sen verran 
pieni kohde, että suurin osa kunnostuksista on suositeltavaa tehdä talkoovoimin käsin 
kunnostamalla. Tampinojan valuma-alue on alle 100 km2, joten kunnostamiseen ei tarvitse hakea 
lupaa Aluehallintovirastosta, vaan kunnostukset voidaan toteuttaa Ely-keskukseen tehtävällä 
toimenpideilmoituksella sekä maa- ja vesialueiden omistajien luvilla. Lisätietoa kunnostuksista 
löytyy kappaleesta 7.   
 



39 
 

6.11.2.2 Seuranta ja istutukset 

Tampinoja taimenkannasta ei ole tietoa, joten suositeltavaa on, että v. 2015 tehdään koskilla 
sähkökoekalastus (kappale 9.1). Tulosten perusteella annetaan tarkemmat suositukset kannan 
kotiuttamiseksi. Mikäli taimen lisääntyy luontaisesti, istutuksia ei tule tehdä. Jos taimenia ei 
koekalastuksessa saada saaliiksi, aletaan taimenia kotiuttaa v. 2016 istuttamalla joko mätiä tai 
vastakuoriutuneita poikasia (kappale 10.1.1 - 10.1.2). Istutuksia jatketaan vähintään kolme vuotta. 
Taimenkannan kehittymistä seurataan sähkökoekalastusten avulla joka toinen vuosi. Ensimmäisen 
kerran koekalastus tehdään istutusvuoden syksyllä 2016. Tulosten perusteella annetaan tarkempia 
suosituksia istutusten jatkosta. 
 
Yhteenveto 

 Tampinojalle tehdään kunnostussuunnitelma v. 2015 Heinolan kalastusalueen toimesta. 

 Tehdään kalataloudelliset kunnostukset v. 2015 ja 2016 aikana kunnostussuunnitelman 
mukaisesti. Kunnostuksista vastaa Heinolan kalastusalue. 

 Sähkökoekalastetaan kosket syksyllä 2015 taimenkannan tilan toteamiseksi. Seurataan 
taimenkannan kehittymistä v. 2016 alkaen kahden vuoden välein sähkökoekalastuksella. 

 Aloitetaan taimenen kotiutusistutukset v. 2016, mikäli joessa ei ole luontaisesti lisääntyvää 
taimenkantaa. Istutuksia tehdään vähintään kolme vuotta mädillä tai vastakuoriutuneilla 
poikasilla. 

 

6.12 Myllyoja - Lemmonjoki 

6.12.1 Nykytila 

Myllyoja alkaa Vähä-Palpasesta ja Lemmonjoki Onkijärvestä Heinolan eteläosissa. Purouomat 
yhtyvät moottoritien (VT 4) länsipuolella yhdeksi joeksi, joka laskee pian sen jälkeen Ruotsalaisen 
Nyynäistenlahteen. Puroon (Lemmonjoki) tulee vettä myös Laviassuon turvetuotantoalueelta, 
mikä lisää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Myllyojan alaosiin on suunnitteilla myös kosteikkoja 
ja mahdollisesti pohjapatosarjoja, joiden avulla pyritään saada pysäytettyä joen mukana tuomat 
ravinteet ja kiintoaine ennen Ruotsalaisen Nyynäistenlahteen päätymistä. Hanke on Heinolan 
kaupungin ja Hämeen ELY-keskuksen yhteinen.  
 
Myllyojan ylin koskialue sijaitsee Heikinojan ja Vierunkallion välissä. Koski on jyrkähkö ja 
vivahteikas (kuva 29). Sen soveltuvuus taimenen poikas- ja lisääntymisalueeksi on tälläkin hetkellä 
varsin hyvä. Koskialueen pituus on noin 100 metriä. Alempi koski sijaitsee Eskonojantien 
alapuolella. Koski on 50 m pitkä, loiva ja monotoninen. Myllyojassa on kaksi vaellusestettä. 
Rautatien alapuolella on matalahko kivilatomus. Toinen nousueste on Viinakoijantien alapuolella 
sijaitseva betonipato, joka lienee rakennettu kalalammikoiden vedenottoa varten (kuva 29). Se 
estää kalan nousun täysin. Rautatien alapuolella sijaitseva kivilatomus voi estää kalojen 
liikkumisen vähällä vedellä.  



40 
 

  

Kuva 29. Myllyojan yläosaa sekä alaosan nousueste Viinakoijantien alapuolella 
 

Lemmonjoessa Onkijärven ja rautatien välisellä osuudella on useita taimenen lisääntymisalueeksi 
sopivia virtapaikkoja (kuva 30). Lisäksi Rautatien vieressä on noin 80 metriä pitkä, melko 
monimuotoinen koskialue. Koko joki on rakenteeltaan taimenen poikasille soveltuvaa aluetta. 

 
Kuva 30. Lemmonjoen keskiosaa 
 

Turvetuotannon vaikutusten seuraamiseksi kohteessa on tehty kalataloudelliseen tarkkailuun 
liittyviä sähkökalastuksia, ainakin vuonna 2008 (Raunio 2008). Taimenia ei ole saatu 
sähkökalastuksissa. Taimenten puuttuminen voi kuitenkin kuormituksen sijaan johtua 
lisääntymisalueiden puuttumisesta ja nousuesteistä. 
 
Taulukko 12. Myllyoja-Lemmojoen perustietotaulukko  
Valuma-alue   Myllyojan valuma-alue (14.142)

Valuma-alueen pinta-ala 34,36 km2

Koskialueet Lukuisia lyhyitä koski- ja virta-alueita

Nousuesteet Myllyojan alaosan betonipato

Kunnostustoimenpiteet Ei ole tehty

Taimenkanta Ei ole koekalastuksen perusteella

Istutukset (1995-2014) Ei ole tehty

Vesialueiden omistajat

Muut: Ei ole luokiteltu lohi- ja siikapitoiseksi virtavedeksi

Valuma-alueella turvetuotantoalue  



41 
 

6.12.2 Myllyoja - Lemmonjoen hoitosuositukset v. 2015 - 2019 

Tavoitteet: 

 Kalataloudelliset kunnostukset 

 Luontaisesti lisääntyvä taimenkanta 

 Nousuesteen poistaminen 

6.12.2.1 Kunnostukset 

Myllyojalle ja Lemmonjoelle on suosituksena tehdä kunnostussuunnitelma v. 2015 ja toteuttaa 
kunnostukset vuonna 2016, mikäli lupa ja rahoitusasiat ovat ratkenneet. Hankkeesta vastaa 
Heinolan kalastusalue. Purojen koskialueet ovat sen verran pieniä, että suurin osa kunnostuksista 
on suositeltavaa tehdä talkoovoimin käsin kunnostamalla. Myllyojan alaosan nousuesteen 
poistaminen vaatii lähinnä konetyötä. Kohteen valuma-alue on alle 100 km2, joten 
kunnostamiseen ei tarvitse hakea lupaa Aluehallintovirastosta, vaan kunnostukset voidaan 
toteuttaa ELY-keskukseen tehtävällä toimenpideilmoituksella. ELY-keskus voi määrätä lisäksi 
ehtoja kunnostuksille. Myllyojalle on suunnitteilla myös erilaisia pohjapatosarjoja ja pieniä 
kosteikkoja Heinolan kaupungin ja Hämeen ELY-keskuksen hankkeessa. Kalataloudelliset 
kunnostukset ja suunnitteille olevat muut toimenpiteet täytyy suunnitteluvaiheessa ottaa 
huomioon ja tehdä tarvittaessa kunnostuksissa yhteistyötä. Lisätietoa kunnostuksista löytyy 
kappaleesta 7. 
 

6.12.2.2 Seuranta ja istutukset 

Myllyojan kalakantaa on seurattu yläpuolisen turvetuotantoalueen velvoitetarkkailuna 
sähkökoekalastusten avulla. Koekalastuksissa ei ole tavattu taimenia. Taimenkannan tila on 
tarpeen selvittää vielä erillisellä sähkökoekalastuksella v. 2015 (kappale 9.1). Tulosten perusteella 
annetaan suositukset mahdollisesta taimenkannan kotiuttamisesta. Mikäli puroissa ei ole 
luontaista taimenkantaa, aloitetaan kotiuttaminen istuttamalla koskialueille mätiä tai 
vastakuoriutuneita poikasia v. 2016 - 2018 (kappaleet 10.1.1 ja 10.1.2). Kotiutusistutukset voidaan 
aloittaa jo ennen kunnostuksia, koska syksyllä tehtävien kunnostusten aikaan poikaset ovat 
riittävän suuria pakenemaan kunnostettavilta alueilta. Näin kannan kotiuttaminen on nopeampaa. 
Istutusten onnistumista ja kannan kehittymistä seurataan kahden vuoden välein tehtävällä 
koekalastuksella. Ensimmäisen kerran tilannetta selvitetään v. 2017.   

6.12.2.3 Muut: 

Turvetuotannon haittojen vähentäminen. Kohde ei kestä pienimuotoisuuden takia suurta 
kuormitusta. Missään nimessä lisätuotantoa ei saa sallia valuma-alueella. 
 
Yhteenveto: 

 Tehdään kunnostussuunnitelma Heinolan kalastusalueen toimesta v. 2015. 

 Kunnostetaan kohteet kunnostussuunnitelman mukaisesti v. 2016. Hanketta vetää 
Heinolan kalastusalue. 

 Sähkökoekalastetaan kosket v. 2015 taimenkannan tilan toteamiseksi. 

 Aloitetaan taimenen kotiuttaminen mätiä tai vastakuoriutuneita poikasia istuttamalla v. 
2016 - 2018, mikäli joessa ei ole luontaista taimenkantaa koekalastuksen perusteella. 

 Seurataan taimenkannan kehittymistä kahden vuoden välein tehtävällä 
sähkökoekalastuksella. Ensimmäisen kerran kalastus tehdään v. 2017. 
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7. VIRTAVESIKUNNOSTUKSET 

7.1 Kalastusalue virtavesien kunnostajana 

 
Heinolan kalastusalueella virtavedet on pääosin kartoitettu v. 2009 (Ruokolainen & Ranta 2009), 
jolloin selvitettiin taimenen lisääntymiseen soveltuvat alueet, koskien rakenne ja virtaama, 
nousuesteet ja muut erityishuomiot. Kartoitusten yhteydessä on kohteille määritelty mm. 
kunnostustarve. Kartoitukset toimivat edellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman pohjana. Osa 
suositelluista kunnostuksista on toteutettu edellisellä suunnitelmakaudella kuten Imkoski, 
Seppälänjoki ja Kaatuvankoski. Hankkeiden vetäjänä on pääasiassa toiminut Heinolan kalastusalue.  
 
Tällä suunnitelmakaudella on tarkoitus jatkaa virtavesien kalataloudellisia kunnostuksia useissa 
kohteissa, koska joki- ja purokohteita on yleisesti perattu voimakkaasti, jolloin taimenten 
lisääntymis- ja poikasalueet ovat tuhoutuneet. Lisäksi valuma-alueella tehdyt ojitukset ovat 
voineet tuoda niin runsaasti kiintoainesta / humusta jokiin, että kutusoraikot ovat tukkeutuneet. 
Ilman kunnostustoimenpiteitä luontainen lisääntyminen ei yleensä parane näissä kohteissa. 
Taulukossa 12 on suunnitelma Heinolan kalastusalueen tulevien vuosien kunnostuksista 
toimenpiteineen. Alla olevassa kappaleessa on kerrottu kunnostushankkeen prosessi 
aloitusvaiheesta aina käytännön kunnostuksiin saakka.  
 
Suunnitelman yhteydessä on tärkeää laatia myös erillinen seurantaohjelma, joka pitäisi sisällään 
ennen ja jälkeen kunnostuksia tehtävät sähkökalastukset. Toimenpiteitä on esitetty useimmille 
kohteille toimenpidesuosituskappaleissa. Koekalastusten avulla saadaan tietoa nykyisestä 
taimenkannasta ja voidaan kartoittaa toimivia poikasalueita, joihin kohdistuvat 
kunnostustoimenpiteet olisi syytä pitää kevyenä. Koekalastusten tulosten perusteella voidaan 
myös suunnitella mahdollisia kotiutusistutuksia, mikäli kohteessa ei esiinny taimenia. 
Kunnostusten ja kotiutusistutusten onnistumista on myös hyvä seurata sähkökoekalastusten 
avulla ja tehdä tulosten perusteella mahdollisia lisäkunnostuksia. 
 
Taulukko 12. Kalastusalueen kunnostussuunnitelma v. 2015 - 2019 
Vuosi Toimenpide Kohde

2015 Kunnostus Martinoja

Kunnostussuunnitelma Myllyoja-Lemmonjoki

Kunnostussuunnitelma ja kunnostus Tampinoja

2016 Kunnostus Myllyoja-Lemmonjoki

2016 Kunnostus Rihu-Salajärvi reitti

2016 Nousuesteen poistaminen Kuokkakoski

2016 Kunnostussuunnitelma Lauhjoki

2016 Esiselvitys patojen poistamiseksi Salajärvi-Ala-Rieveli reitti (Syrjäkoski ja Ylä-Pajujärven luusuan padot)

2017 Kunnostussuunnitelma Lepsalanjoki

2017 Esiselvitys padon poistamiseksi Lauhjoki (Myllypato)

2017 Kunnostus Lauhjoki

2018 Kunnostus  Lepsalanjoki

2018-2019 Kunnostussuunnitelma (tarvittessa) Salajärvi-Ala-Rieveli reitin padot ja Kiekkasten- ja Jalajanjoki

2015-2019 Lisäkunnostukset Kaatuvankoski, Seppälänjoki, Kommerinkoski, Imkoski  
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7.2 Kunnostushankkeen eri vaiheet 

7.2.1 Kunnostussuunnitelmat 

Kohteiden valinnan jälkeen tehdään varsinainen kunnostussuunnitelma. Siinä tulisi olla ainakin 
seuraavat asiat esitettynä: vesistön kuvaus (vedenlaatu, hydrologia ym.), kohteen kala- ja 
rapukannan nykytila (sähkökoekalastustulokset), kosken nykyinen rakenne (pituus- ja 
poikkileikkaukset, mikäli tarvitaan ympäristölupa), kunnostustoimenpiteiden kuvaus 
yksityiskohdittain sekä piirrokset, kustannuslaskelma, kunnostuksen vaikutukset vesistöön, 
ympäristövaikutusten tarkkailu (vesinäytteet ja vedenpinnan korkeuden muutokset ym. mikäli 
kohde on iso), omistajaselvitys, suostumukset maa- ja vesialueiden omistajilta.  
 
Kun suunnitelma on valmistunut, on suositeltavaa pitää yleisötilaisuus. Siinä esitellään suunnitellut 
toimenpiteet paikallisille ja kerrotaan kunnostusten hyödyistä ja vaikutuksista esim. 
jokimaisemaan ja vedenpinnan korkeuksiin. Tilaisuudessa on hyvä keskustella paikallisten toiveista 
(vedenottopaikat ym.), jotka tulisi ottaa huomioon kunnostettavalla alueella. Toiveet voidaan vielä 
lisätä lopulliseen suunnitelmaan, mikäli niiden toteuttaminen on mahdollista. Tilaisuuden avulla 
pystytään merkittävästi vähentämään epäluuloja hanketta kohtaan. Tilaisuuden ansiosta 
suostumusten saaminen maanomistajilta on yleensä huomattavasti helpompaa. Mikäli 
suostumuksia ei saada kaikilta, joudutaan tämä ottamaan huomioon lopullisissa 
kunnostustoimenpiteissä. Näille kohteille ei toimenpiteiden tekeminen onnistu, paitsi AVI:n 
luvalla.  
 

 
Kuva 31. Kunnostussuunnitelmaan tarvittavaa kosken vaaitusta Seppälänjoella 
 

7.2.2 Varsinaiset kunnostukset ja luvat 

Kunnostettavan kohteen ja ennen kaikkea yläpuolisen valuma-alueen suuruus määrittelee 
kohteelle tarvittavan luvan. Mikäli valuma-alueen koko on 100 km2, vesilainkin mukaan sille on 
haettava lupa Aluehallintovirastosta. Alle 100 km2 hankkeisiin voi joutua luvan hakemaan 
muissakin tapauksissa esim. patojen takia. Kalastusalueen kannattaa aina kunnostushankkeiden 
kohdalla pyytää ELY-keskuksesta (vesivarayksiköstä) lausunto hankkeesta suunnitelman 
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valmistuttua. Lausunnossa ELY-keskus arvioi, tarvitseeko kunnostukselle hakea lupaa 
Aluehallintovirastosta vai voidaanko se toteuttaa toimenpideilmoituksella, jolloin luvan saa ELY-
keskuksesta kohtalaisen nopeasti. Silloinkin ELY-keskus voi määrätä erilaisia ehtoja työn 
toteuttamisesta. Isommille kohteille pitää hakea lupaa Aluehallintovirastosta (AVI). Tällöin 
lupaprosessi on huomattavasti hitaampi. Luvan saantiin on viime aikoina mennyt noin vuosi. 
Mahdolliset valitukset Hallinto-oikeuteen ym. voivat viivyttää hanketta useilla vuosilla. Lisäksi 
kunnostukset vaativat maa- ja vesialueiden omistajien suostumukset. 
 
Kun kunnostettavalle kohteelle on saatu tarvittavat luvat, hankkeelle täytyy etsiä rahoitus. Valtio 
rahoittaa kunnostusmäärärahoista myös virtavesien kunnostuksia. Pienimuotoisiin kunnostuksiin 
kalastusalue voi hakea avustusta kalatalouden edistämismäärärahoista. Suurempia hankkeita ELY-
keskus on rahoittanut kalataloudellisista kunnostusmäärärahoista. Kalastusalueen lisäksi 
kunnostuksia ovat rahoittaneet vesialueiden omistajat (osakas- / kalastuskunnat), kunnat, 
suojeluyhdistykset, vapaa-ajankalastajat ja kyläyhdistykset.   
 
Rahoituksen varmistuttua kunnostushankkeelle valitaan työnjohtaja, joka mielellään vastaa koko 
kunnostusprojektista. Samassa yhteydessä valitaan koneurakoitsija, mikäli kohteessa tehdään 
koneellista kunnostusta (kuva 32). Molempien kohdalla aikaisempi kokemus on erittäin tärkeää. Se 
säästää aikaa ja rahaa. Varsinaiset kunnostukset toteutetaan kunnostussuunnitelman mukaisesti 
matalan veden aikaan, pääasiassa syksyllä tai talvella, kun kaikki esivalmistelut on saatu tehdyksi. 
Alla on yhteenveto kunnostusprosessin vaiheista.  
 

 
Kuva 32. Koneellista kunnostusta  
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Kunnostushanke pitää sisällään seuraavat toimenpiteet: 
 
Suunnittelu ja lupien haku 

 Kunnostettavien kohteiden valinta (käyttö- ja hoitosuunnitelma) 

 Kalakannan selvittäminen (sähkökoekalastus) 

 Kunnostussuunnitelma ja sen rahoittaminen 

 Yleisötilaisuus 

 Suostumukset vesialueiden ja maa-alueiden omistajilta (kirjallinen) 

 Kunnostuslupahakemus (Avi) tai toimenpide-ilmoitus ELY-Keskus 
Kunnostukset (lupien saamisen jälkeen) 

 Kunnostusten rahoituksen hankkiminen 

 Työnjohtajan valinta 

 Koneurakoitsijan valinta (mikäli tehdään koneellisesti) 

 Koneurien raivaus ja suunnittelu  

 Kiviaineksen hankinta ja paikalle tuonti 

 Tarvittavat vesinäytteet ym, mikäli lupaehdot edellyttävät 

 Ilmoitus kunnostusten aloittamisesta ELY-keskukseen, kuntaan ja vesi- ja maa-alueiden 
omistajille 

 Talkookunnostusten suunnittelu ja valmistelu, mikäli tehdään käsin  

 Kunnostukset (koneellisesti tai käsin) kunnostussuunnitelman ja lupaehtojen mukaisesti 
Kunnostusten jälkeen 

 Ilmoitus työn valmistumisesta ELY-keskukseen ja Kuntaan 

 Vedenpinnan korkeuden mittaaminen ja vesinäytteet, mikäli määritelty lupaehtoihin 
(vedenpinnan korkeuksien mittaaminen useita vuosia) 

 Hankkeen tilinpäätös 

 Tarvittaessa taimenen kotiutusistutukset 

 Seuranta (sähkökalastus ym.) ja muut hoitotoimenpiteet  

 Kunnostuksen onnistumisen arviointi ja tarvittavat lisäkunnostukset  

8. MUUT TOIMENPITEET 

8.1 Rauhoitusalueet 

Taimenen luontaista kantaa on pyritty elvyttämään kunnostamalla lisääntymisalueita. Taimenten 
pääsy syönnösvaellukselta takaisin lisääntymisalueille pitää pystyä jatkossa turvaamaan. Heinolan 
kalastusalueella ongelmana ovat kuitenkin erilaiset nousuesteet, jotka estävät kalojen vaellukset. 
Ainoastaan muutamille lisääntymisalueille taimenilla on tällä hetkellä nousumahdollisuus 
syönnösvaellukselta. Tällaisia ovat Jyrängönvirta, Paason- ja Imkoski. Näiden koskien luusua ja 
laskualueet tulisi rauhoittaa pyynniltä asettamalla seisoville pyydyksille täyskielto tai kielto 1.9. - 
30.10. välisenä aikana. Kieltoalueen koko tulee määrittää jokikohtaisesti. Käynnissä oleva 
kalastuslainkokonaisuudistus voi tuoda jokisuualueiden kalastuksensäätelyyn määräyksiä. 
Rauhoitusalueiden koko saattaa määräytyä lain mukaan. Suosituksena on, että kalastusalue laatii 
kalastuslain voimaantulon jälkeen tarkemman suunnitelman jokisuualueiden kielloista ja 
kieltoalueista, jotka laitetaan käytäntöön. Sellaisille kohteille, joihin taimenilla ei ole 
mahdollisuutta nousta tai laskeutua lisääntymään, ei ole tarpeen tehdä rauhoituksia. 
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8.2 Edunvalvonta 

Kalastusalueen tulee tehdä edunvalvontaa esim. mahdollisten turvetuotantoalueiden 
perustamisessa. Niillä voi olla suuri merkitys kalastusalueen pienille virtavesille nimenomaan 
taimenten viihtyvyyden kannalta. Kalastusalueen tulee myös voimakkaasti vaikuttaa kalojen 
vaellusten estävien patojen poistamiseen. Padot ovat Heinolan kalastusalueella iso ongelma 
vaelluskalojen kannalta. Lähes poikkeuksetta kaikki virtavedet on padottu.  

9. SEURANTA 

9.1 Sähkökoekalastukset 

Sähkökalastus suoritetaan erityisellä tasavirtaa tuottavalla laitteella. Se vaatii aina voimassa olevan 
erityisluvan sekä koulutuksen menetelmän käytöstä ja sähköturvallisuudesta. Siksi sen 
toteuttaminen on jätettävä ammattilaisten suoritettavaksi. Sähkökalastus soveltuu purojen ja 
pienien jokien sekä isompien koskialueiden matalien osien kalastamiseen. Parhaiten luotettavuus 
säilyy kalastettaessa alle metrin vedessä. Taimenten ja järvilohien tiheyksien arviointiin 
sähkökoekalastus soveltuu parhaiten. Koekalastukset tulee tehdä ajankohtana, jolloin kesänvanhat 
poikaset näkyvät saaliissa, yleensä elokuusta eteenpäin. Alle 5 asteen sähkökoekalastuksia ei tulisi 
enää tehdä. Heinolan kalastusalueella sähkökoekalastusten tarkoituksena on suunnitelmakaudella 
seurata taimenkantojen kehittymistä pitkäaikaisseurantakohteissa, kunnostusten vaikutusta 
poikastiheyksiin, kotiutus- ja tuki-istutusten tuloksellisuutta sekä selvittää taimenkantojen 
esiintymistä. Tuloksia hyödynnetään hoitotoimenpiteistä päätettäessä. Sähkökoekalastukset tulisi 
suorittaa standardin mukaisesti, jotta tulokset olisivat vertailtavissa muiden kohteiden sekä saman 
kosken vuosittaisiin tuloksiin. Aikaisemmin on yleisesti käytetty kolmen poistopyynnin 
menetelmää. Menetelmä on kuitenkin kallis, joten uusimpien ohjeiden mukaan ollaan siirtymässä 
yhden poistopyynnin menetelmään (Olin ym. 2014). Suositeltava koekalastusalue on vähintään 
300 m2, mutta mieluiten yli 450 m2. 5-15 m leveissä joissa kalastetaan koko uoman leveys. Siitä 
suuremmissa joissa kalastetaan ranta-alue molemmilta tai toiselta puolelta jokea. Puroissa ja 
pienissä joissa (leveys alle 5 m) kalastetaan koko uoman leveydeltä. Kohteissa, jotka kalastetaan 
ensimmäistä kertaa, on tärkeätä valita koealat edustamaan koko kosken luonnetta ja koeruudut 
dokumentoidaan mahdollisimman tarkasti. Kohteissa, joissa tehdään pitkäaikaisseurantoja 
(vuosittain), on tärkeää, että kalastetaan samat koeruudut sekä pidetään menetelmä samana 
vuosittain. Näin varmistetaan, että vuosien välinen vertailtavuus olisi mahdollisimman luotettava. 
 

 
Kuva 33. Imkosken sähkökoekalastusta (kuva Jukka Mäkinen) 
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9.2 Kutupesien kartoitus 

Taimeneen kutukannan ja kutevien kalojen koon selvittämiseksi käytetään kutupesien kartoitusta. 
Samalla voidaan arvioida kunnostettujen koskien soraikoiden toimivuutta ja tehdä tulosten 
perusteella tarvittavia lisäkunnostuksia.  
Heinolan kalastusalueen koskialueet ovat sen verran pieniä, että kutupesät lasketaan koko kosken 
alueelta etenemällä alavirrasta ylävirtaan vesikiikareiden avulla. Laskenta tehdään rannasta rantaa 
poikittaislinjoilla tarkasti koko alue läpikäyden (Syrjänen ym. 2013). Löydetyistä kutupesistä 
mitataan pituus ja leveys ja kirjataan sijainti kartalle. Pesän koon avulla on mahdollista arvioida 
kuteneiden emotaimenten kokoa. Tällöin voidaan kutupesän koon perusteella arvioida, onko 
vaeltavia taimenia vai pelkästään pienempiä jokitaimenia kutenut. Kutupesälaskennat tulisi tehdä 
mahdollisimman nopeasti kudun jälkeen havainnointien helpottamiseksi. Kutupesälaskentoja on 
tässä suunnitelmassa suositeltu seuraaville kohteille: Im-, Paason- ja Kaatuvankoskella sekä 
Seppälänjoella. 

9.3 Merkinnät 

Luonnossa syntyneiden taimenten vaelluksista ei ole tietoa Heinolan kalastusalueella. Tietoa on 
lähinnä istutettujen poikasten vaelluksista. Lähteekö poikasia koskista järvivaellukselle vai ei ja 
minne vaellukset suuntautuvat, selvittämiseksi voidaan poikasia merkata yksilöllisellä t-
ankkurimerkillä sähkökoekalastusten yhteydessä (kuva 34). Ankkurimerkki on vaatteiden 
merkinnästä tuttu muovinen T-mallinen lanka, jonka toiseen päähän on liitetty muovinen kapseli. 
Kapselin pinnassa on koodi, jonka perusteella kalan tiedot voidaan jäljittää. Merkki kiinnitetään 
selkäevän ruotojen taakse kalan lihakseen. Merkkien palautustiedot kerää Suomessa 
Luonnonvarakeskus (LUKE). Merkintä soveltuu yli 16 cm poikasille. Suunnitelmassa merkintöjä on 
suositeltu tehdä seuraavissa kohteissa: Im-, Paason- ja Kaatuvankoskilla.   
 

 
Kuva 34. T-ankkurimerkitty taimen 

10. ISTUTUSSUOSITUKSET 

10.1 Taimen 

Taimenistutuksiin Heinolan kalastusalueella tulee käyttää ainoastaan Rautalammin reitin kantaa 
olevia istukkaita. Lisäksi kaikki vuoden ja sitä vanhemmat poikaset tulee rasvaeväleikata! 
Eväleikkausten avulla on luonnossa syntyneet (ehjäeväiset) ja istukkaat (eväleikatut) mahdollista 
erottaa toisistaan. Esimerkiksi sähkökoe- ja kirjanpitokalastusten yhteydessä saadaan selville 
luonnossa syntyneiden poikasten määrät ja myös selvittää istutusten onnistumista. Lisäksi 
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eväleikkausten ansiosta voidaan kalastusta säädellä siten, että kalastusten yhteydessä 
vapautetaan harvinaisen luonnontaimenet. 

10.1.1 Mäti-istutukset 

Silmäpisteasteella oleva mäti istutetaan maaliskuussa, joko suoraan soran sisään tai mätirasioissa. 
Rasiat voidaan myös haudata soran sisään tai rasia voidaan jättää soran päälle. Tutkimustietoja 
parhaasta menetelmästä ei ole saavavilla, joten kannattaa käyttää useampaa menetelmää, jos 
kohteessa on siihen mahdollisuus. Suositeltavaa olisi käyttää mätirasioita, jolloin voidaan 
kuoriutumisen jälkeen todeta kuoriutumisen onnistuminen. Välittömästi istutuskohdan alapuolella 
tulee olla halkaisijaltaan 10 - 50 mm:n soraa. Ensimmäisen kesänsä aikana poikaset siirtyvät 
karkeampaan poikaskivikkoon, jonka raekoko on 100 - 300 mm. Mätiä istutetaan 300 - 500 
mätijyvää/a ja 200 - 1000 kpl/soraikko (kalavedet kuntoon). Mätiä ei tule kuitenkaan istuttaa 
valmiisiin kutupesiin. Istutustarvetta on hyvä tarkentaa sähkökoekalastusten avulla ja sen 
perusteella, kuinka paljon koskessa on soveltuvaa aluetta aivan pienimmille poikasille. 

10.1.2. Vastakuoriutuneet taimenet 

Vastakuoriutuneita taimenen poikasia suositellaan istutettavan 500-1000 kpl/100 m2. Poikaset 
istutetaan lähelle sopivia poikasalueita (matalat kivikot). Istutusmäärät tulee suhteuttaa sopivien 
poikasalueiden määrään koskessa.  

10.1.3 1-v taimenet 

1-vuotiaat taimenen poikaset istutetaan poikasille soveltuville alueille. 1-vuotiaana taimenen 
poikanen saalistaa jo vapaassa vedessä. Siksi istutuspaikalla tulee olla edellisessä kappaleessa 
mainitun lisäksi myös suurempia kiviä virtaa rikkomassa. Istutustiheytenä voidaan pitää 2 kpl/10 
m2. Istutustiheyttä tulee pienentää, mikäli koskessa tapahtuu luontaista lisääntymistä. Lisäksi, jos 
1-vuotiaille poikasille soveltuvaa elinaluetta ei ole tarjolla, vähentää se istutustarvetta. 
Istutusmäärät tarkentuvat sähkökoekalastusten perusteella. 

10.1.4 2-4v taimenet 

2-4-vuotiaita taimenia voidaan istuttaa saalisvarmuuden takaamiseksi tai istuttamalla 
vaelluspoikasia virtavesiin, jotta ne leimautuisivat istutuspaikalle ja mahdollisesti palaisivat 
tulevaisuudessa lisääntymään istutusjokeen. 

10.2 Harjus 

Harjuksia voidaan istuttaa lähinnä Jyrängönvirtaan. Muissa koskikohteissa ei ole tarvetta 
harjusistutuksille tällä hetkellä. Lähinnä kyseeseen tulisivat sellaiset virtapaikat, jotka ovat 
taimenelle liian mietovirtaisia. Istutuskantana tulee käyttää ainoastaan Puruveden tai 
Rautalammin reitin olevia poikasia. 

10.3 Kirjolohi 

Kirjolohta voidaan istuttaa Jyrängönvirtaan saalisvarmuuden takaamiseksi, mutta muihin 
kalastusalueen virtavesiin ei kirjolohi-istutuksia suositella tehtäväksi. 
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11. KALASTUSALUEEN TEHTÄVÄLISTA (taulukko 13) 
Vuosi Tehtävä Kohteet

2015 Sähkökoekalastukset (pitkäaikaisseurannat) Im-, Paason- ja Kaatuvankoski sekä Seppälänjoki

Sähkökoekalastus Myllyoja-Lemmonjoki ja Tampinoja, Kuokkakoski, Kommerinoja

Kutupesälaskennat Im-, Paason- ja Kaatuvankoski   

Taimenten mäti- ja vk-istutukset Imkoski, Kaatuvankoski, Seppälänjoki, Kuokka- ja Kommerinkoski

Kalataloudelliset kunnostukset Martinoja, Tampinoja

Kunnostussuunnitelma Tamppinoja ja Myllyoja- Lemmonjoki

2016 Sähkökoekalastukset (pitkäaikaisseurannat) Im-, Paason- ja Kaatuvankoski sekä Seppälänjoki

Sähkökoekalastus Jalajan- Kiekkastenjoki, Martinoja, Lauhjoki, Tampinoja

Kutupesälaskennat Im-, Paason- ja Kaatuvankoski   

Taimenten mäti- ja vk-istutukset Imkoski, Kaatuvankoski, Seppälänjoki, Kuokka- ja Kommerinkoski

Salajärvi-Ala-Rieveli reitin patojen esiselvityshanke Syrjäkoski, Ala- ja Ylä-Pajujärvien pato sekä Lepsalasjoen padot

Kalataloudelliset kunnostukset Rihun-Salajärven reitti, Myllyoja-Lemmonjoki

Kunnostussuunnitelma Lauhjoki

2017 Sähkökoekalastukset (pitkäaikaisseurannat) Im-, Paason- ja Kaatuvankoski sekä Seppälänjoki

Sähkökoekalastus Kuokkakoski, Kommerinkoski, Rihun reitti, Myllyoja-Lemmonjoki, Jyrängönvirta

Kunnostussuunnitelma Lepsalanjoki

Taimenten mäti- ja vk-istutukset Seppälänjoki, Martinoja, Kuokka- ja Kommerinkoski, Rihun-Salajärven reitti

Kalataloudelliset kunnostukset Lauhjoki

Lauhjoen nousuesteeen esiselvityshanke Lauhjoen mylly

Kutupesälaskennat Im-, Paason- ja Kaatuvankoski   

2018 Sähkökoekalastukset (pitkäaikaisseurannat) Im-, Paason- ja Kaatuvankoski sekä Seppälänjoki

Sähkökoekalastus Martinoja Lauhjoki, Rapakoski, TampinojaTampinoja

Kutupesälaskennat Im-, Paason- ja Kaatuvankoski sekä Seppälänjoki  

Taimenten mäti- ja vk-istutukset Martinoja , Rihun-Salajärven reitti

Mahdolliset kunnostukset Lepsalanjoki

2019 Sähkökoekalastukset (pitkäaikaisseurannat) Im-, Paason- ja Kaatuvankoski sekä Seppälänjoki

Sähkökoekalastus Lauhjoki, Rihun reitti, Kuokka- ja Kommerinkoski, Myllyoja-Lemmonjoki

Kutupesälaskennat Im-, Paason- ja Kaatuvankoski sekä Seppälänjoki  

Taimenten mäti- ja vk-istutukset Rihun-Salajärven reitti  
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