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Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 

 

Hiitolanjoki, josta käytetään myös nimeä Kokkolanjoki, on Etelä-Karjalassa sijaitseva Simpelejärven 

ja Torsan laskujoki. Noin 45 kilometriä pitkä joki virtaa pienen Kivijärven läpi ennen Simpeleen teh-

dasaluetta. Silamusjoesta Hiitolanjoki saa merkittävän lisävirtauksen Torsanjärven reitiltä. Joki las-

kee Ritakosken, Lahnasenkosken ja Kangaskosken voimalaitosten kautta Venäjän puolelle ja lopulta 

Laatokkaan. Pääuoman kokonaispituudesta noin kahdeksan kilometriä sijaitsee Suomen puolella, 

jonka lisäksi Suomen puolella on lukuisia latvajokia ja – puroja. Hiitolanjoen keskivirtaama on noin 8 

m3. 

Hiitolanjokea kuormittavat Metsä Board Oyj Simpeleen tehtaiden sekä Rautjärven kunnan Simpe-

leen taajaman puhdistetut jätevedet. Joen Suomen puoleiselle alaosalle kohdistuu ajoittain myös 

voimakasta hajakuormitusta. Simpeleen tehtaiden eli nykyisen Metsä Board Simpeleen biologinen 

jätevedenpuhdistamo valmistui vuonna 1986. Nykyisin kartongin tuotantoon keskittyvän tehtaan pro-

sessijätevedet käsitellään tässä puhdistamossa. Puhdistamolle johdetaan myös Konkamäen kaato-

paikan suodosvedet. Rautjärven kunnan jätevedenpuhdistamo eli paikallisesti Vihviläsuon jäteve-

denpuhdistamo valmistui vuonna 1975 ja saneerattiin perusteellisesti vuonna 1998. Saneerauksen 

jälkeen laitoksessa on käsitelty ainoastaan Simpeleen taajaman jätevesiä. 

Hiitolanjoki on nykyään yksi tärkeimmistä Laatokan lohen lisääntymisjoista. Myös Laatokan taimen 

nousee Hiitolanjokeen kutemaan, mutta huomattavasti pienemmissä määrissä kuin lohi. Hiitolanjoen 

lohikalakannat taantuivat voimakkaasti vuosisadan alkupuolella tehtyjen voimalaitosratkaisujen ta-

kia. Lohi- ja taimenkantojen taantumista edesauttoi myös jätevesikuormitus. 

Sotien jälkeen Venäjän puolelle jääneet padot alkoivat vuosien saatossa kuitenkin rapistua ja vael-

luskalojen nousumahdollisuudet paranivat sekä lisääntymisalueet laajenivat. Vuosina 1997 – 2001 

Venäjän puoleisilta osilta Hiitolanjokea purettiin puurytöjä sekä Venäjän rajavalvontalinjalla sijain-

nutta metallista esteaitaa muokattiin siten, ettei se enää häiritse kalojen nousua. Näiden toimenpi-

teiden jälkeen Laatokan lohet ja taimenet ovat päässeet nousemaan vapaasti Suomen puolelle. Ka-

lojen nousun Suomen puolella kuitenkin pysäyttää Kangaskosken voimalaitospato, joka sijaitsee 

noin kilometri valtakunnan rajasta ylävirtaan. Kangaskosken yläpuolella seuraavat Lahnasen- ja Ri-

takosken vesivoimalaitokset. Myös Juvankoskella ennen Simpelejärveä sijaitsee voimalaitos. Juvan-

koski on ollut luonnontilaisenakin täydellinen nousueste vaelluskaloille. 

Ennen voimalaitosrakentamista Laatokan lohi ja taimen nousivat Hiitolanjokea aina Juankoskelle 

saakka, jossa seitsemän metriä korkea putous pysäytti kalojen vaelluksen. Hiitolanjoen vesistön län-

tiseen haaraan vaelluskalat nousivat Silamus- ja Torsanjokea pitkin aina Torsanjärviin saakka. Ai-

nakin taimenen voidaan olettaa nousseen myös Torsanjärveen laskeviin jokiin ja pienvesiin. 

Hiitolanjoen vesistöalueen koskia on kunnostettu varsin mittavasti vuodesta 1999 alkaen. Kaikki Hii-

tolanjoen pääuoman vapaat kosket on kunnostettu, kuin myös Silamusjoen kolmesta koskesta kaksi 

ja Torsanjoen kahdesta koskesta toinen. Myös Torsaan laskevien pienvesien kunnostukset on saatu 

käyntiin Sarajoella toteutetuin talkookunnostuksin. Seuraava mittava kunnostustoimi tulee olemaan 

Lahnasenkosken voimalatoiminnan lopettaminen sekä kosken vapauttaminen. Tämän toimen vaa-

tima luvitusprosessi käynnistettiin kevättalvella 2018. 
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Kuva 1. Hiitolanjoen Lahnasenkoski, jossa voimalatoiminta päättyy lähitulevaisuudessa (kuva: Matti 

Vaittinen). 

Hiitolanjoen kalastus on ollut tiukasti säädeltyä ja uuden kalastuslain mukaista vuodesta 2016. 

Tiukka säätely alkoi alueen joilla jo kesällä 2010, jolloin poikkeuksellisen kovat helteet nostivat joki-

vesien lämpötilan niin korkeaksi, että paikalliset taimenkannat romahtivat lähes täysin. Kuolleisuutta 

esiintyi luonnollisesti myös lohilla, mutta katoa paikkasivat Laatokassa vaelluksella olevat emokala-

reservit. 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tilasi Hiitolanjoen vesistöalueen sähkö-

koekalastusten sekä kutupesäinventointien toteuttamisen Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus 

Oy:ltä. Sähkökalastukset toteutettiin 31.8.2017 ja 12.10.2017, syksyllä kutupesäinventointeja ei voitu 

haastavien olosuhteiden takia suorittaa. Sateisen syksyn jälkeen jäät estivät kutupesälaskennan 

(kuva 2) aina kevättalveen saakka. Keväällä havainnointi ei enää onnistunut, sillä pesien päälle oli 

kertynyt liikaa kiintoainesta.  

Sähkökoekalastukset suoritettiin Hiitolanjoen Kangaskoskella, Uudensillankoskella ja Rapukoskella, 

Silamusjoen Haarakoskella, Torsanjoen Hinkkasenkoskella, Sarajoen Myllykoskella ja Jokirannassa 

sekä Lohijoen Rumpukoskella. Tutkimusten päätarkoituksena oli selvittää taimenen ja lohen lisään-

tymismenestystä vesistöalueella. Tutkimuksia on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina samoin metodein. 



 

 

HIITOLANJOEN VESISTÖALUEEN SÄHKÖKOEKALASTUS 2017  
3  VÄLIRAPORTTI no.2 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 

Sähkökoekalastuksissa sovellettiin menetelmästandardiin EN 14011:2003 sisällytettyjä ohjeita. Ka-

lastukseen käytettiin Hans-Grassel -akkulaitetta. Jokaisesta koskesta valittiin yksi edustava koeala, 

jossa suoritettiin yksi poistopyynti ilman sulkuverkkoja. Lohikaloista mitattiin yksilökohtaisesti pituus 

ja paino. Muista kaloista laskettiin kappalemäärä sekä lajikohtainen kokonaismassa. 

Ajantasaisen velvoitetarkkailujen ohjeistuksen mukaan sähkökoekalastuksissa suoritetaan yksi 

poistopyynti, aiempina vuosina poistopyyntejä on voinut olla kahdesta kolmeen. Tässä raportissa 

ilmoitetut yksilötiheydet ovat ensimmäisen poistopyynnin todellisia yksilömääriä, eli pyydys-

tettävyyden korjauskertoimia ei ole käytetty. Näin toimien eri vuosien tulokset ovat mahdollisim-

man vertailukelpoisia keskenään. Tiheysarvoihin on siis suhtauduttava kuten indeksilukuun, koska 

ilman korjauskerrointa ilmoitetut tiheydet ovat todellista matalampia. Vuosien välisen vaihtelun seu-

rannassa tämä ei ole haitta- tai virhetekijä.  

Lohi ja taimen kaivavat niin sanotun kutupesän virta- ja koskialueiden sorapohjille. Varsinaisen kai-

vuu-urakan suorittaa naaraskala. Kutupesä on useimmiten virransuuntaisesti soikionmuotoinen, 

mutta muoto voi vaihdella suuresti. Riippuen muun muassa siitä, miten sopivaa kutupohjaa on käy-

tettävissä. Kudun jälkeen pesässä on havaittavissa ylävirran puoleinen kuoppa sekä sitä seuraava 

harjanne, eli häntä. Lohi ja taimen voivat kaivaa myös niin sanottuja harjoituspesiä, jotka ovat varsi-

naista kutupesää pienempiä. 

 

Kuva 2.  Pitkään kestäneen syys- ja talvitulvan jälkeen Kangaskoski jäätyi, joten kutupesäinventointi 

jäi suorittamatta (kuva: Matti Vaittinen). 
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Kutupesien laskenta ja mittaaminen antavat tietoa muun muassa alueen naaraskutukannan koosta, 

kutupaikkojen valinnasta, kunnostusten onnistumisesta ja yhdistettynä sähkökoekalastuksiin kutu-

kanta-rekryytti-suhteesta (Syrjänen ym. 2013). 

Vaikeiden olosuhteiden takia 2017 kutupesäinventointia ei pystytty suorittamaan. Syksyllä ja 

alkutalvella tulva esti tutkimukset, ja vihdoin tulvan asetuttua kovat pakkaset saivat Kangaskosken 

jäätymään. 

 

 

Sähkökoekalastukset suoritettiin Hiitolanjoen vesistöalueella 31.8.2017 ja 12.10.2017. Kaikki saalis-

tiedot, sisältäen yksilökohtaiset tiedot lohikaloista ja muiden lajien kokonaismäärät ja – biomassat, 

on tallennettu ympäristöhallinnon koekalastusrekisteriin (Hertta). Koealojen sijainti ja perustiedot löy-

tyvät niin ikään koekalastusrekisteristä sekä tilaajalle toimitetuista maastolomakkeista. 

 

Vuoden 2014 Sarajoen sekä vuosien 2016 ja 2017 koko vesistöalueen sähkökoekalastukset suoritti 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy. Aiempina vuosina tutkimuksista on vastannut Elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus. Näiden kalastusten tiedot on poimittu ympäristöhallinnon koekalastus-

rekisteristä (Koekalastusrekisteri / Lähde: ELY-keskukset). 

 

Vesistöalueella tiedetään toteutetun myös lukuisia sähkökoekalastuksia, joiden tuloksia ei ole syystä 

tai toisesta tallennettu koekalastusrekisteriin. 

Kangaskosken koealan koko oli 210 m2. Lohia saatiin yhteensä 8 kappaletta, joista 5 oli kesänvan-

hoja. Vuoden 2017 poikastiheys 3,8 yksilö/aari oli pieni, mutta kuitenkin hieman viime vuotta suu-

rempi (kuva 3). Pienet poikastiheydet selittyvät osin sillä, että koeala on erittäin avonainen, jolloin 

kalat väistävät lähestyvää sähkökalastusryhmää. Avonainen koeala kuvaa koko Kangaskosken 

virta-alueita varsin hyvin, eli poikasalueita on ylipäätään hyvin vähän. Näin ollen korkeita tiheyksiä 

ei ole odotettavissa jatkossakaan. 
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Kuva 3. Hiitolanjoen Kangaskosken sähkökoekalastusten saaliit 1999 – 2017. 

 

Kuva 4. Kangaskosken koekalastussaalista. Lohen nollikas (alla) ja kutukypsä jokipoikasuros, eli 

niin sanottu mälliparri (kuva: Matti Vaittinen). 

Uudensillankosken koealan koko oli 108 m2. Koekalastussaaliin kehityksessä näkyy selvästi vuoden 

2010 aiheuttamat kalakuolemat (kuva 5). Vuonna 2015 havaittiin elpymisen merkkejä ja vuonna 

2017 poikastiheys oli edellisvuoden tapaan jo kohtalainen. Koealalta saatiin yhteensä 7 taimenta, 
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joista 1 oli kesänvanha nollikas. Poikastiheys oli edelleen melko heikko potentiaaliseen tuotantoon 

nähden.  

 

Kuva 5. Hiitolanjoen Uudensillankosken sähkökoekalastusten saaliit 1999 – 2017. 

Rapukoski kunnostettiin koneellisesti vuonna 2007. Uoman leveys kaksinkertaistettiin ja koski kai-

vettiin käytännössä kokonaan uuteen muotoon. 

Rapukosken koealan koko oli 175 m2. Taimenia saatiin saaliiksi yksitoista kappaletta, jolloin poikas-

tiheys oli 6,3 yksilöä/aari (kuva 6). Kova virtaama vaikeutti koekalastusta Rapukosken koealalla. 

Koskessa on havaittu vapakalastajien toimesta melko paljon hieman kookkaampia taimenia (0,5 – 1 

kg). 
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Kuva 6. Hiitolanjoen Rapukosken sähkökoekalastusten saaliit vuosilta 2015 – 2017. 

 

Kuva 7. Rapukosken taimenet ovat varsin hyväkuntoisia (kuva: Matti Vaittinen). 

Myös Silamusjoen Haarakosken tuloksissa näkyy vuoden 2010 hellevesien vaikutus (kuva 8). 

Vuonna 2016 koealalta (144 m2) tavattiin ensimmäistä kertaa taimen sitten vuoden 2010. Vuoden 

2017 koealalta (154 m2) saatiin jälleen yksi nollikas, joka oli 110 mm pitkä ja 12 g painava. Voidaan 
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olettaa, että kala on saanut alkunsa Silamusjoessa, eli lisääntyminen on vähäisissä määrin käynnis-

tynyt vuoden 2010 kalakuolemien jälkeen. 

 

Kuva 8. Silamusjoen Haarakosken sähkökoekalastusten saaliit 1999 – 2017. 

Vuoden 2010 helteiden aiheuttamat kalakuolemat koskettivat myös Torsanjokea (kuva 9). Helteiden 

jälkeen joesta ei ole saatu lainkaan taimenen nollikkaita ennen vuotta 2017. Vuosina 2015 ja 2016 

koekalastuksissa saaliiksi saadut taimenet ovat mitä ilmeisimmin peräisin Lohijoesta tehdyistä 

siirtoistutuksista. Vuonna 2017 koealalta (405 m2) saatiin 8 taimenta, joista 4 oli nollikkaita.  

Vesistöalueen omaa taimenkantaa edustavilla siirtoistukkailla on siis kotiutettu taimen uudestaan 

Torsanjokeen. Istutuksia on tehty vuosina 2013 – 2017, siirrettyjen taimenen poikasten kokonais-

määrän ollessa 463 kpl.  
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Kuva 9. Torsanjoen Hinkkasenkosken sähkökoekalastusten saaliit 2000 – 2017. 

Sarajoella ei havaittu vastaavia kalakuolemia kuin vesistöalueen alemmilla joilla. Syynä voi olla suu-

rempi pohjavesivaikutus, mutta myös Sarajokea ympäröivän tiheän metsän varjostuksella voi olla 

osuutensa asiaan. Sarajoen poikastiheydet ovat olleet laskussa vuodesta 2014 (kuva 10). Vuosi 

2017 oli seurantajakson 2009 – 2017 heikoin, etenkin huippuvuosiin 2012 – 2013 verrattuna. Mylly-

kosken koealalta (240 m2) saatiin vain kaksi taimenta. 

 

 

Kuva 10. Sarajoen Myllykosken sähkökoekalastusten saaliit 2009 – 2017. 
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Sarajoen Jokirannan koskelta ei saatu saaliiksi ainoatakaan taimenta. Koekalastusalueen koko oli 

184,8 m2. Jokirannan koealalta ei ollut vuoden 2016 lisäksi saatavilla muita koekalastusrekisteriin 

tallennettuja tietoja. Joskin tiettävästi alueella on toteutettu sähkökoekalastuksia 2000-luvulla, joissa 

on tavattu taimenia.  

Lohijoen Rumpukoskella on toteutettu sähkökoekalastuksia vuodesta 2012 alkaen (kuva 11). Koe-

kalastusrekisteriin on tallennettu vuosien 2012, 2014 ja 2016 tiedot, vaikkakin myös vuonna 2015 

alueella sähkökalastettiin Torsanjoen siirtoistutustarpeisiin. Poikastiheydessä on nähtävissä laskeva 

trendi vuoteen 2016 asti. Vuoden 2017 koealalta (70 m2) saatiin 24 taimenta, josta 22 oli kesänvan-

hoja nollikkaita. Olosuhteet kudulle ja poikasten kehittymiselle näyttäisivät olleen otolliset syksyllä 

2016. Vuoden 2017 tuloksen perusteella siirtoistutuksia voidaan jatkaa, eikä varsinkaan näin vahvan 

vuosiluokan harventamisesta ole haittaa puron kannalle.  

 

Kuva 11. Lohijoen Rumpukosken sähkökoekalastusten saaliit 2009 – 2017. 

 

 

Vuoden 2017 sähkökalastusten tulokset olivat Rumpukoskea lukuun ottamatta heikkoja, jos tuloksia 

peilaa alueen potentiaaliseen tuotantoon. Hyvinä vuosina poikastiheydet ovat olleet alueen joilla erit-

täin korkeita. On kuitenkin positiivista nähdä, että Rumpukoskella syksyn 2016 kutu ja poikasten 

kehitys vuonna 2017 oli jo lähempänä potentiaalista tuotantotasoa. Venäjän puolella on havaittu 

parhaimmillaan jopa yli 100 lohen nollikasta aarilla, jota voidaan pitää tulevaisuuden tavoitetasona 
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vastaavilla koskialueilla Suomessakin. Vuonna 2017 havaitut taimenen poikastiheydet vaihtelivat 

välillä 0 kpl / aari (Sarajoen jokiranta) – 34,2 kpl / aari (Lohijoen Rumpukoski). Lohen poikastiheys 

Kangaskoskella oli vaatimaton 3,8 yksilöä aarilla. (Tässä raportissa ilmoitetut yksilötiheydet ovat en-

simmäisen poistopyynnin todellisia yksilömääriä, eli pyydystettävyyden korjauskertoimia ei ole käy-

tetty.) 

Huomioitaessa vuoden 2010 helteiden aiheuttamat mittavat lohikalojen kuolemat, on vuoden 2017 

tuloksissa nähtävissä positiivista kehitystä. Lähes jokaisella koskella tavattiin nollikkaita ja taimenen 

poikastiheydet näyttäisivät lähteneen hiljalleen nousuun lähes jokaisella tarkkailupaikalla. Vuonna 

2017 poikastiheydet laskivat vain Sarajoen Myllykoskessa. Sarajoen poikastiheyksien lasku voi se-

littyä luonnollisella vuotuisella vaihtelulla, mutta tapauksessa on huomioitava sekin, että taimenpo-

pulaatio on mitä todennäköisimmin saanut alkunsa 1990-luvun lopulla kahtena vuotena suoritetusta 

mäti-istutuksesta. Kannan vahvuudessa voi näin ollen tapahtua heilahtelua, kunnes tietty balanssi 

löytyy. 

Alueen koskien fysikaaliset ominaisuudet ovat lohikalojen lisääntymisen kannalta valtaosin kun-

nossa. Pienvesissä, lähinnä Torsaan laskevissa, on suurin potentiaali parantaa lohikalojen tuotantoa 

kunnostuksin. Kuin myös luonnollisesti Hiitolanjoen padotuissa koskissa, joiden ennallistaminen, 

Juankoskea lukuun ottamatta, on noussut esille. 

Lohikalojen lisäksi 2017 sähkökoekalastuksissa tavattiin alueelle normaalia lajistoa (ahven, hauki, 

särki, seipi, made, kivisimppu ja kivennuoliainen). Kokonaismäärissä ei ollut havaittavissa mitään 

poikkeuksellista, mutta lajien esiintymisessä oli havaittavissa mielenkiintoisia eroavaisuuksia jokien 

välillä. Esimerkiksi tarkastelujakson 1999 – 2017 aikana kivisimppua ei ole tavattu Kangaskosken 

voimalapadon yläpuolisilla alueilla lainkaan. Voimalapadon alapuolella kivisimppua puolestaan esiin-

tyy.  

Sähkökoekalastuksien yhteydessä kerättiin DNA-näytteitä, joiden avulla voidaan tulevaisuudessa 

tutkia vesistöalueen lohikalakantojen geneettistä rakennetta. Aineiston keräämistä tulee jatkaa tule-

vina vuosina, jotta saadaan aikaan edustava otos kaikista vesistöalueen osakannoista. 

Hiitolanjoen Lahnasenkosken voimalatoiminnan lopettamiseen liittyen Rita- ja Lahnasenkosken vä-

listä vedenpintaa laskettiin 31.10.2017 hetkellisesti noin metrillä. Tässä yhteydessä Ritakosken ala-

puolisessa rantavedessä havaittiin runsaasti kuolleita kuoreita, jotka olivat silppuuntuneet mitä ilmei-

simmin Ritakosken voimalaturbiineissa (kuva 12). Tämän havainnon perusteella Ritakosken mah-

dollisessa kalatierakentamisessa tulee toteuttaa myös tehokkaat alasvaellusrakenteet. On selvää, 

että mikäli noin viiden senttimetrin pituiset kuoreet eivät selviä turbiineista, niin ei selviä myöskään 

lohen ja taimenen vaelluspoikaset. Ritakoskella on käytössä neljä korkeanopeuksista kompaktitur-

biinia. 
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Kuva 12. Ritakosken alapuolelta löytyneitä kuolleita kuoreita (kuvat: Sami Huikko). 
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