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Virtavedet ovat kautta aikain olleet elintärkeitä ihmisille: ne ovat toimineet energian, ruuan, ja veden 

lähteenä, kulkureitteinä ja kulttuurisesti tärkeinä kohtauspaikkoina. Monet maamme virta- ja pienve-

det eivät kuitenkaan ole enää luontaisessa tilassa: jokiuomia on perattu ja niitä on valjastettu säh-

köntuotantoon. Lisäksi moniin virta- ja pienvesiin valuu kuormitusta maa- ja metsätaloudesta, teh-

taista tai vedenpuhdistamoista. Myös ilmastonmuutos aiheuttaa suuren haasteen virta- ja pienvesien 

vesitalouteen esimerkiksi tehden kuiva- ja tulvakausista pidempiä. Muutokset vaikuttavat suuresti 

näissä vesistöissä elävien- ja niistä riippuvaisten eliöiden elämään niiden yrittäessä sopeutua muut-

tuvaan elinympäristöönsä, ja esimerkiksi lohikaloista on monessa vesistössä tullut uhanalaisia tai ne 

ovat jopa hävinneet. Suomen vesien ekologisen tila-arvion mukaan jokivesistä 35 % on hyvää hei-

kommassa tilassa (ympäristö.fi 10.7.2020) ja luonnontilaisia puroja on jäljellä enää hyvin vähän. 

Pienvesiä on myös kartoitettu vajavaisesti ja niihin liittyvä tieto on monelta osin puutteellista.  

 

Viime aikoina virta- ja pienvesiemme merkitys, tarjoamat mahdollisuudet ja ainutlaatuisuus on kui-

tenkin huomattu uudella tavalla, ja ymmärrys luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä on kasvanut: 

virta- ja pienvesien suojelu on huomioitu laajasti muu muassa Ympäristöministeriön Pienvesien suo-

jelu- ja kunnostusstrategiassa (Hämäläinen 2015), Maa- ja metsätalousministeriön kansallisessa ka-

latiestrategiassa (2011) sekä lohi- ja meritaimenstrategiassa (2015), ELY-keskusten laatimissa ve-

sienhoitosuunnitelmissa sekä kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmissa.  Lisäksi paikallinen 

kiinnostus omia lähivesiä ja niiden hyvinvointia kohtaan on kasvanut huomattavasti. Virtavesien kun-

nostustoimissa paikallisten rooli onkin suuri, ja yhteistyöverkostojen vahvistaminen sekä omaehtois-

ten kunnostusten toteuttaminen on keskeisessä osassa monissa kansallisissa suunnitelmissa. Mo-

nien vesistöjen kohdalla myös matkailu- ja virkistysmahdollisuuksia on kehitetty huomattavasti. 

 

Matkailu-, virkistys- ja kalastusmahdollisuuksien lisäksi elinvoimaisista virta- ja pienvesistä hyötyvät 

suuresti myös maa- ja metsätalous: monimuotoiset ja luonnollisesti mutkittelevat virtavedet voivat 

tasata kevään ja syksyn tulvahuippuja ja toimia vesivarantoina kuivuuden aikana. Tällaisten ominai-

suuksien tärkeys tulee korostumaan tulevaisuudessa ilmaston muuttuessa.  

 

Myös Etelä-Karjalan alueella virtavesiä on perattu ja muokattu runsaasti. Esimerkiksi meritaimen on 

ennen lisääntynyt todennäköisesti kaikissa Suomenlahteen laskevissa joissa, mutta alkuperäinen 

kanta on hävinnyt suurimmasta osasta vesistöjä. Vaikka Etelä-Karjalassakin virtavesikunnostuksia 

on toteutettu jo monen vuosikymmenen ajan, on täydennyskunnostustarveselvitysten sekä täyden-

nyskunnostusten tarve edelleen merkittävä (Vuoksen vesienhoitosuunnitelma 2022 – 2027). Lisäksi 

monien pienten virtavesien kohdalla ongelmana ovat vaellusesteen muodostavat sillat ja tierummut 

sekä maatalousalueiden maankuivatuksen vuoksi suoritetut perkaukset, joiden vuoksi monen pie-

nen virtaveden uoma on täyttynyt kiintoaineella.  

Etelä-Karjalassa tieto useista virtavesistä on vähäistä ja hajallaan etenkin tärkeiden latvapurojen ja 

sivu-uomien osalta. Monet vesistöt vaatisivatkin lisäselvityksiä, kuten esimerkiksi inventointeja, läm-

pötilaseurantoja sähkökalastuksia ja kutuselvityksiä konkreettisten suojelu- ja kunnostustoimenpitei-

den rinnalle. Jokainen vesistö on erilainen, joten tiedonkeruu ja seuranta ovat tärkeitä, jotta toimen-

piteitä ja menetelmiä voidaan parantaa ja kohdentaa oikeisiin kohteisiin oikein keinoin.  

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/vesi/vesistojen_kunnostus/Virtavesien_kunnostus
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Tämän raportin tarkoituksena on koota ajankohtaista tietoa Etelä-Karjalan rajajokien ja niiden latva-

vesien tilasta, kunnostustarpeesta sekä tutkimuksesta niin viranomaisille kuin paikallisille kunnosta-

jille. Raportista löytyy jokaisen joen osalta perustiedot niihin kohdistuvasta kuormituksesta, ekologi-

sesta tilasta, vaelluskalakannoista, nousuesteistä, koskista, osakaskunnista sekä suosituksia vesis-

tön tilaa parantavista toimenpiteistä lähteineen. Raporttiin on lisäksi listattu kuhunkin jokeen liittyvää 

kirjallisuutta, jota voi tarvittaessa pyytää esimerkiksi Saimaan vesiensuojeluyhdistykseltä. Jokaisen 

virtaveden Suomen puoleisesta valuma-alueesta on lisäksi luotu kartta, joka auttaa hahmottamaan 

esimerkiksi nousuesteiden, osakaskuntien ja koskipaikkojen sijainteja helpottaen kokonaiskuvan 

luomisessa vesistöstä.  

Raportti kattaa 10 Etelä-Karjalassa sijaitsevaa jokea, joiden lisäksi alueelle merkityksellisiä rajajokia 

ovat esimerkiksi Vuoksen pääuoma ja siihen Venäjällä laskevat Unterniskanjoki ja Helisevänjoki 

sekä Hiitolanjoki. Näitä ja muita esimerkiksi sisävesiin laskevia virtavesiä ei käsitellä tässä rapor-

tissa, mutta ne mainittakoon merkityksensä vuoksi. Lisätietoa Etelä-Karjalan vesistöistä tarjoavat 

esimerkiksi Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry, Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä alueen kuntien 

ja kaupunkien ympäristönsuojeluyksiköt.  

Raportti on tehty osana Euroopan maaseuturahaston rahoittamaa Etelä-Karjalan virta- ja pienvesien 

suojeluhanketta (VIPSU-hanke 2021 – 2022), ja Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n lisäksi tiedon 

kokoamisessa ovat olleet merkittävässä roolissa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalaviranomai-

set, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesistöyksikkö sekä VIPSU-hankkeen ohjausryhmän jäse-

net.  

Tämän raportin tiedot perustuvat suurelta osin olemassa olevaan kirjallisuuteen ja tietokantoihin. 

Tämän lisäksi esimerkiksi toimenpide-ehdotuksia on kerätty eri asiantuntijoilta.  

Kartoissa käytettävät aineistot perustuvat Maanmittauslaitoksen ja Googlen karttoihin (2022) sekä 

Suomen ympäristökeskuksen avoimiin tietokantoihin. SYKE:n tietokannoista on poimittu esimerkiksi 

valuma-alueiden rajat, uomien tarkemmat rajat sekä vesirakenteet. Lisäksi joidenkin nousuesteiden 

tiedot on kerätty olemassa olevista raporteista. Virtapaikkojen tiedot on myös kerätty kirjallisuudesta 

sekä koekalastusrekisteristä. Osakaskuntien rajat on poimittu Maa- ja metsätalousministeriön Ka-

veri-järjestelmästä. Lisäksi joitain havaintoja on saatu VIPSU-hankkeen maastokäyntien perusteella. 

Suositukset raportin vesistöjen tilan parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä perustuvat pääasi-

assa erilaisiin inventointi- ja kokoomaraportteihin, vesipuitedirektiivin toimenpideohjelmien vesimuo-

dostumakohtaisiin suunnitelmiin sekä Kaakonkulman kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmiin. 

Joukossa on kuitenkin myös kirjallisuuden ja tutkimuksen läpikäynnin, asiantuntijoiden arvioiden 

sekä karttatarkastelujen perusteella tehtyjä ehdotuksia.   
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Kuva 1. Selvityksessä mukana olevat virtavedet 
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Kuva 2. Saarenojan valuma-alue  

Suokumaanjoki sijaitsee Lappeenrannassa, entisen Joutsenon Suokumaan kylän läheisyydessä. 

Suokumaanjoki kuuluu Vuoksen vesistöalueeseen ja Kuurmanjoen osavaluma-alueeseen, jonka 

Suomen puoleinen osa esiintyy nimellä Saarenojan valuma-alue. Kupinjoki sekä Leppäsjoki yhdis-

tyvät Suokumaanjoeksi Jokelan kylän kohdalla, josta Suokumaanjoki laskee Suokumaanjärveen. 

Suokumaanjärvestä joki jatkaa matkaa Venäjän puolella Hiirenjokena laskien edelleen Kuurmanjo-

keen. Samaan valuma-alueeseen kuuluvat Suomen puolella virtaavat, niin ikään Kuurmanjokeen 

laskevat Saarenoja sekä Holmanjoki. Kuurmanjoki laskee Venäjän puolella Vuokseen, noin 14 km 

päässä rajasta.  

Suokumaanjokea kuormittaa maatalouden hajakuormitus, Konnunsuon entisen vankilan, nykyisen 

Joutsenon vastaanottokeskuksen jätevedenpuhdistamo sekä sen latvoilla sijaitsevat jätteenkäsitte-

lyalueet. Tämän lisäksi kuormitusta aiheuttavat myös haja-asutusalueiden jätevedet (SYKE ympä-

ristötietopalvelut, tammikuu 2022) 

Suokumaanjoen vesi on erittäin sameaa, tummaa ja rehevää (Suomi 2021).  



  

 

ETELÄ-KARJALAN RAJAJOKIA 
9 (78)  Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 

Samaan vesistöalueeseen kuuluvaa Holmanjokea kuormittaa suurimmaksi osaksi maatalous ja jok-

seenkin myös metsätalouden sekä haja-asutuksen jätevesikuormitus.  

Taulukko 1. Saarenojan valuma-alueen vesimuodostumien tyypittely sekä arviot niiden ekologisesta 

tilasta (Lähde: SYKE ympäristötietopalvelut, tammikuu 2022) 

uoma tyyppi ekologinen tila 2013 ekologinen tila 2018 

Suokumaanjoki Keskisuuret kangasmaiden joet (Kk) välttävä välttävä 

Kupinjoki Pienet kangasmaiden joet (Pk) ei määritetty välttävä 

Leppäsjoki Pienet turvemaiden joet (Pt) välttävä välttävä 

Holmanjoki-Kapakanjoki Pienet kangasmaiden joet (Pk) ei määritetty tyydyttävä 

 

Suokumaan vesistöaluetta tarkkaillaan Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n ohjelman no 

2849/16 mukaisesti. Ohjelmaan kuuluvat vuosittaiset näytteenotot Suokumaanjärvestä, Suoku-

maanjoesta sekä siihen laskevista Leppäsjoesta ja Hauklampien elä- ja alaosista. Vesinäytteitä ote-

taan jokaisena vuodenaikana, virtavesistä keväällä sekä syksyllä. Lisäksi Suokumaanjärvellä toteu-

tetaan säännöllisesti kasviplanktontarkkailua sekä biologista tarkkailua.  Saarenojasta ja Holman-

joesta on säännöllistä vedenlaatutietoa yhdeltä näytepisteeltä 1990-luvun alusta alkaen (SYKE ym-

päristötietopalvelut, helmikuu 2022).  

Suokumaanjoella on suoritettu virtavesi-inventointeja ainakin kerran (Karels 2007) ja sähkökoeka-

lastusaineistoja on 2000-luvun alusta alkaen. Inventoinnit on kuitenkin suoritettu etukäteiskarttatar-

kasteluun perustuen, eikä luultavasti Suokumaanjoen vesistön pääuomaa tai sivu-uomia ole kos-

kaan inventoitu koko pituudelta.  

Saarenojassa sekä Holmanjoessa on toteutettu yksittäisiä sähkökalastuksia muun muassa RiverGo-

hankkeen puitteissa, mutta virtavesi-inventointeja tai kunnostuksia ei ole tehty. Suokumaanjoella Ri-

verGo hankkeen kunnostuksia on toteutettu Matturinkoskella ja Kupinjoelle niitä on suunnitteilla (Ta-

paninen 2022 & Markus Tapaninen, tiedonanto sähköpostitse 25.1.2022). 

Suokumaanjoessa sekä Kupinjoessa esiintyy harjusta. Taimenia ei ole sähkökalastuksissa saatu 

Suokumaanjoelta eikä Saarenojalta tai Holmanjoesta, vaikka niitä on mitä luultavimmin aikaisemmin 

esiintynyt joessa.  

Suokumaanjoki, Saarenoja ja Holmanjoki laskevat Venäjän puolella Vuokseen, Lesogorskin (Rou-

hialan) voimalan alapuolella, ja Vuoksessa ei laskukohdan alapuolella ole nousuesteitä. Vaelluskalat 

pääsisivät siis nousemaan Laatokasta aina Suomen puolelle asti. Suomen ja Venäjän rajalla on 

esteaidat, mutta ne eivät luultavasti ole täydellisiä nousuesteitä (Markus Tapaninen, tiedonanto säh-

köpostitse 3.1.2022). Tämä tulisi kuitenkin varmistaa. 

Holmanjokeen laskevalla Hangasojalla on Kuurmanpohjan kohdalla yksi luonnollinen kallionou-

sueste (kuva 3).  
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Taulukko 2. Saarenojan valuma-alueen tiedettyjen virtapaikkojen koordinaatit. Sijainnit löytyvät kart-

takuvasta 3. Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN.  

uoma virtapaikka/koski tunnus koordinaatit N koordinaatit E 

Suokumaanjoki Suokumaantien silta 1 6769842 588769 

Suokumaanjoki Simola-Hovi/Hovinkoski 2 6769921 588682 

Suokumaanjoki Lehtimäenkoski 3 6770600 588144 

Suokumaanjoki Matturinkoski 4 6770541 587716 

Kupinjoki Rasinkoski  5 6772057 585682 

Kupinjoki Paskiainen  6 6772501 585433 

Kupinjoki Peltokoski  7 6772594 585397 

Kupinjoki Metsäniva  8 6772743 585280 

Kupinjoki Melkomäentie  9 6773194 584811 

Kupinjoki Kilteisentie  10 6773907 584355 

Saarenoja Saarenojankoski  11 6770745 593766 

Saarenoja Vesikivi  12 6771291 593039 

Saarenoja Mielikonkäppänä  13 6772326 591442 

Holmanjoki Tuomikoski  14 6772394 594660 

Holmanjoki Isorummunniva  15 6772877 595140 

Holmanjoki Haapakoski  16 6773475 595450 

Kapakanjoki Olhamonkoski  17 6774601 595741 

 

Taulukko 3. Saarenojan valuma-alueen tiedettyjen vaellusesteiden sekä muiden vastaavien raken-

teiden koordinaatit. Rakenteiden sijainnit löytyvät karttakuvasta 3. Koordinaattijärjestelmä ETRS-

TM35FIN. 

uoma rakenne/este tunnus koordinaatit N koordinaatit E kalankulun esteellisyys 

Hangasoja Kuurmanpohjan putous a 6772964 593989 täydellinen este 

Suokumaanjoki, 
Saarenoja, 
Holmanjoki 

Venäjän rajalinja  ? ? ei tietoa 
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Kuva 3. Saarenojan valuma-alueen Suomen puolen tiedettyjen virtapaikkojen ja vaellusesteiden 

sekä muiden rakenteiden sijainnit 

Saarenojan valuma-alueella ei ole toteutettu laajamittaisia virtavesi-inventointeja, ja pääuomasta ja 

sivu-uomista tulisi saada lisätietoa. Inventointeihin tulisi käyttää Metsähallituksen inventointimene-

telmää (Hyvönen ym. 2005). Taimen on hyvä indikaattori virtavesiluonnolle, ja virtapaikkojen tilan 

perusteella esimerkiksi vesistön taimenen poikastuotantopotentiaalia voitaisiin arvioida käyttäen 

Trout Habitat Score -menetelmää (ICES: Pedersen 2017). Inventoinneissa voidaan havaita myös 

potentiaalisia kunnostus- ja seurantakohteita.  

Saarenojan valuma-alueelle suositeltuja toimenpiteitä lähteineen: 

- Hajakuormituksen hallinnan toimenpiteet (maatalous sekä haja-asutus) (Vesipuitedirektiivin ve-

sienhoitosuunnitelma, 3. kausi) 

- Pistekuormituksen hallinnan toimenpiteet (turvetuotanto sekä yhdyskuntien jätevedet) (Vesipuite-

direktiivin vesienhoitosuunnitelma, 3. kausi) 

- Virtavesi-inventoinnit kunnostetuilla sekä kunnostamattomilla koskipaikoilla mahdollisen kunnos-

tustarpeen arvioimiseksi sekä mahdollisten vaellusesteiden löytämiseksi 

- Venäjän ja Suomen välisen raja-aidan kalankulkumahdollisuuksien selvittäminen ja tarvittaessa 

kalankulun helpottaminen 
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- Sähkökalastukset mahdollisten lohikalapopulaatioiden löytämiseksi 

- Lämpötilaseurannat eri puolilla vesistöä, sillä esimerkiksi lohikaloille korkeat lämpötilat ovat haital-

lisia 

- Virtavesikunnostukset monimuotoisuuden sekä lohikalapopulaatioiden vahvistamiseksi  

 

 

Kuva 4. Saarenojan valuma-alueen osakaskuntia 
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Aikaisemmat virtavesi-inventoinnit ja kunnostustarve: 

Karels A. 2007. Kaakonkulman joki-inventointi. Esitys Kaakonkulman kalastusalueen rajajokien ka-

lastosta ja kunnostustarpeista vuonna 2005 – 2006- Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry & Kymen-

laakson kalatalouskeskus ry 

Kaakonkulman kalatalousalueen Käyttö- ja hoitosuunnitelma. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry 

2022 

Tapaninen M. 2022. RiverGo-hankkeessa tehtyjen kunnostusten toteutusraportti. Kaakkois-Suomen 

ELY-keskus. 

Vedenlaatu ja kalastotutkimukset: 

Suomi I-E. 2021. Suokumaan vesistötarkkailun yhteenveto vuodelta 2020 ja pitkäaikaistarkastelu 

vuosilta 1994-2020. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy. Raportti No 391/21.  

 

Kuva 5. Juustilanjoen valuma-alue 
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Soskuanjoki sijaitsee Lappeenrannassa saaden alkunsa Ensimmäisen Salpausselän eteläpuolisilta 

soilta Saimaan kanavan itäpuolelta. Joki kuuluu Venäjän puolella virtaavan, Suomenlahteen laske-

van Juustilanjoen vesistöalueeseen. Juustilanjoen valuma-alue on noin 289 km2, josta 178 km2 si-

jaitsee Suomen puolella. Valuma-alueeseen kuuluvat Suomen puolella Soskuanjoen lisäksi niin 

Mustajoki sekä Kärkjärvestä laskeva Kärksillanoja. Soskuanjoki ja Mustajoki yhdistyvät Venäjän 

puolella noin 3 kilometrin päässä Suomen rajasta. Yhtymäkohdan alapuolista jokea on vanhoissa 

kartoissa kutsuttu Soskuanjoeksi, Juustilanjoeksi, ja Mustajoeksi, joista Soskuanjoki on tällä hetkellä 

yleisin käytetty nimi. Soskuanjoen Suomen puoleinen osa on pituudeltaan noin 18 kilometriä, ja se 

virtaa Saimaan kanavan välittömässä läheisyydessä alittaen uuden ja vanhan kanavan kerran Kan-

solan kohdalla, laskien Venäjän puolelle Nuijamaan raja-aseman läheisyydessä. Joki laskee enti-

seen Juustilanjärveen, joka on laskettu merenpinnan tasoon kanavan rakentamisen yhteydessä, jo-

ten se on käytännössä osa Itämerta. Mustajoen-Soskuanjoen haara laski siis aikaisemmin järveen, 

mutta nykyisin mereen Saimaan kanavan loppupäässä.   

Soskuanjoki on tummavetinen, humuspitoinen ja ravinteisuudeltaan rehevä (SYKE ympäristötieto-

palvelut, tammikuu 2022). 

Soskuanjokea kuormittaa merkittävästi maa- ja metsätalouden hajakuormitus sekä jonkin verran 

haja- ja loma-asutuksen jätevedet. Lisäksi pistekuormitusta luovat Kukkuroinmäen jätekeskus sekä 

turvetuotannon kuormitus (SYKE ympäristötietopalvelut, tammikuu 2022).  

Taulukko 4. Soskuanjoen tyypittely sekä arviot sen ekologisesta tilasta (Lähde: SYKE ympäristötie-

topalvelut, tammikuu 2022) 

uoma tyyppi ekologinen tila 2013 ekologinen tila 2018 

Soskuanjoki Keskisuuret savimaiden joet (Ksa) tyydyttävä tyydyttävä 

 

Soskuanjoella suoritetaan säännöllistä vedenlaadun tarkkailua neljällä tarkkailupisteellä kolme ker-

taa vuodessa, ja joesta löytyy vedenlaatutietoja 1960-luvulta alkaen (SYKE ympäristötietopalvelut, 

tammikuu 2022). Lisäksi Soskuanjoella toteutetaan joka kolmas vuosi piilevätarkkailua ja sähköka-

lastustietoja on kerätty vuodesta 2011 (Koekalastusrekisteri, tammikuu 2022). Soskuanjoen veden-

laadun seuranta perustuu turvetuotantoalueiden velvoitetarkkailuun. Soskuanjoen kuormittajilta ke-

rätään myös kalatalouden velvoitemaksuja.  

Soskuanjoella on suoritettu virtavesi-inventointeja ainakin kerran (Karels 2007) ja pääuoman koski- 

ja virtapaikoista viidellä on tehty kunnostustoimenpiteitä RIFCI-hankkeessa vuosien 2010-2013 vä-

lisenä aikana (Lindgren 2014).  
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Soskuanjoessa on aikaisemmin esiintynyt meritaimenta, mutta tällä hetkellä vesistön alkuperäistä 

taimenkantaa elää Soskuanjokeen Venäjän puolella yhtyvässä Mustajoessa, sekä Soskuanjoessa 

Venäjän puolella. Lisäksi merilohi on lisääntynyt joessa, ajoittain myös Suomen puolella (Saulamo 

ym. 2007, Koljonen ym. 2013, Markus Tapaninen, tideonanto sähköpostitse 24.5.2022). Saimaan 

kanavan alitus Soskuanjoen yläjuoksulla on täydellinen nousueste kaloille. Soskuanjoesta läheltä 

Venäjän rajaa on saatu lohia sähkökalastuksissa (Koekalastusrekisteri 8.6.2022) 

Soskuanjoen-Mustajoen Venäjän puolella virtaavassa osassa ei ole täydellisiä kalan kulkua estäviä 

nousuesteitä, sillä neuvostovallan aikana lähes kaikki rajajokien myllyt ovat hajonneet ja puuraken-

teet lahonneet pois. Soskuanjoessa Suomen ja Venäjän rajalla on kuitenkin jäljellä vanha kalterira-

kenne, joka haittaa kalojen nousua Suomen puolelle (Markus Tapaninen, tiedonanto sähköpostitse 

24.5.2022).  

 

Taulukko 5. Soskuanjoen tiedettyjen virtapaikkojen koordinaatit. Sijainnit löytyvät karttakuvasta 6. 

Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN. Lähde: Karels 2007, Lindgren 2014 ja Koekalastusrekisteri, 

maaliskuu 2022. 

uoma virtapaikka/koski tunnus koordinaatit N koordinaatit E 

Soskuanjoki Rajalinjankoski  1 6758437 582181 

Soskuanjoki Kalliokoski 2 6758543 582247 

Soskuanjoki Tierummunkoski/Tunnelikoski 3 6758773 582232 

Soskuanjoki Pitkäkoski 4 6759506 582109 

Soskuanjoki Sammonkoski 5 6760006 581904 

Soskuanjoki Yläsammonkoski/Kuusistonkoski 6 6760139 581769 

Soskuanjoki ”Sivukoski” 7 6760303 582002 

Soskuanjoki Suikin myllykoski 8 6760402 581759 

 

Taulukko 6. Soskuanjoen valuma-alueen tiedettyjen vaellusesteiden sekä muiden vastaavien raken-

teiden koordinaatit. Rakenteiden sijainnit löytyvät karttakuvasta 6. Koordinaattijärjestelmä ETRS-

TM35FIN. 

uoma rakenne/este tunnus koordinaatit N koordinaatit E kalankulun esteellisyys 

Soskuanjoki Saimaan kanavan alitus a 6763663 579812 täydellinen este 

Soskuanjoki Venäjän rajalinja  ? ? osittainen este 

 

 



  

 

ETELÄ-KARJALAN RAJAJOKIA 
16 (78)  Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 

 

Kuva 6. Soskuanjoen Suomen puolen tiedettyjen virtapaikkojen ja vaellusesteiden sijainnit 

Soskuanjoella ei ole toteutettu laajamittaisia virtavesi-inventointeja, ja pääuomasta ja isommista 

sivu-uomista tulisi saada lisätietoa. Inventointeihin tulisi käyttää Metsähallituksen inventointimene-

telmää (Hyvönen ym. 2005). Taimen on hyvä indikaattori virtavesiluonnolle, ja virtapaikkojen tilan 

perusteella esimerkiksi vesistön taimenen poikastuotantopotentiaalia voitaisiin arvioida käyttäen 

Trout Habitat Score -menetelmää (ICES: Pedersen 2017). Inventoinneissa voidaan havaita myös 

potentiaalisia kunnostus- ja seurantakohteita.  

Soskuanjoelle suositeltuja toimenpiteitä lähteineen:  

- Hajakuormituksen hallinnan toimenpiteet (maa- ja metsätalous sekä haja-asutus) (Vesipuitedirek-

tiivin vesienhoitosuunnitelma, 3. kausi) 

- Pistekuormituksen hallinnan toimenpiteet (turvetuotanto sekä kaatopaikka) (Vesipuitedirektiivin ve-

sienhoitosuunnitelma, 3. kausi) 

- Virtavesi-inventoinnit kunnostetuilla sekä kunnostamattomilla koskipaikoilla mahdollisen täyden-

nyskunnostustarpeen arvioimiseksi sekä mahdollisten vaellusesteiden löytämiseksi 

- Venäjän ja Suomen välisen raja-aidan kalankulun helpottaminen 
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- Virtavesikunnostukset sekä täydennyskunnostukset monimuotoisuuden ja taimenkantojen palaut-

tamiseksi (Vesipuitedirektiivin vesienhoitosuunnitelma, 3. kausi, Kaakonkulman kalatalousalueen 

käyttö- ja hoitosuunnitelma, 2021) 

- Mustajokisen meritaimenen istutukset kunnostustoimien jälkeen (Kaakonkulman kalatalousalueen 

käyttö- ja hoitosuunnitelma, 2021) 

- Vedenjuoksutuksen lisäys Saimaan kanavasta vesitilanteen parantamiseksi (Kaakonkulman kala-

talousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma, 2021) 

- Sähkökoekalastukset kalaston tutkimiseksi 

- Lämpötilaseurannat eri puolilla vesistöä, sillä esimerkiksi lohikaloille korkeat lämpötilat ovat haital-

lisia 
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Kuva 7. Soskuanjoen Suikinsillan osakaskunnan alue.  
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Aikaisemmat virtavesi-inventoinnit ja kunnostustarve: 

Karels A. 2007. Kaakonkulman joki-inventointi. Esitys Kaakonkulman kalastusalueen rajajokien ka-

lastosta ja kunnostustarpeista vuonna 2005 – 2006- Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry & Kymen-

laakson kalatalouskeskus ry 

Koivurinta M., Romakkaniemi A., Saura A., Huhmarniemi A., Orell P., Jutila E. ja Veneranta L (toim.). 

Itämeren meritaimenen vesistökohtaiset elvytys- ja hoitosuunnitelmat – alkuperäiset meritaimenkan-

nat. Maa- ja metsätalousministeriö. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2019:27. 

Lindgren A. 2014.  Rivers and Fish – Our Common Interest – Virtavesikunnostukset: Mustajoki, Sos-

kuanjoki ja Rakkolanjoki. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Kaakonkulman kalatalousalueen Käyttö- ja hoitosuunnitelma. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry 

2022 

Vedenlaatu ja kalastotutkimukset: 

Koljonen, M-L., Janatuinen, A., Saura, A., & Koskiniemi, J. 2013 Genetic structure of Finnish and 

Russian sea trout pop-ulations in the Gulf of Finland area. Working papers of the Finnish Game and 

Fisheries Institute 25/2013. ISBN 978‐952‐303‐067‐1 

Saulamo K., Vähänäkki P. ja Peuhkuri N. 2007. Itäisen Suomenlahden kalaston selvitys ja sen seu-

ranta mahdollisten öljy- ja kemikaalionnettomuuksien varalta. ISKALT-hanke.  

Velin T. 2019. Vapo Oy:n Kaakon alueen Turvetuotannon päästötarkkailun vuosiraportti 2019. Ra-

portti nro 1445/20. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy  
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Kuva 8. Juustilanjoen valuma-alue 

Mustajoki sijaitsee Lappeenrannassa saaden alkunsa Karhusjärvestä. Joki kuuluu Venäjän puolella 

virtaavan, Suomenlahteen laskevan Juustilanjoen vesistöalueeseen. Juustilanjoen valuma-alue on 

noin 289 km2, josta 178 km2 sijaitsee Suomen puolella. Valuma-alueeseen kuuluvat Suomen puolella 

Mustajoen lisäksi Soskuanjoki sekä Kärkjärvestä laskeva Kärksillanoja. Soskuanjoki ja Mustajoki 

yhdistyvät Venäjän puolella noin 3 kilometrin päässä Suomen rajasta. Yhtymäkohdan alapuolista 

jokea on vanhoissa kartoissa kutsuttu Soskuanjoeksi, Juustilanjoeksi, ja Mustajoeksi, joista Sos-

kuanjoki on tällä hetkellä yleisin käytetty nimi.  Joki laskee entiseen Juustilanjärveen, joka on laskettu 

merenpinnan tasoon kanavan rakentamisen yhteydessä, joten se on käytännössä osa Itämerta. 

Mustajoen-Soskuanjoen haara laski siis aikaisemmin järveen, mutta nykyisin mereen Saimaan ka-

navan loppupäässä.  

Mustajoki on tummavetinen, humuspitoinen ja ravinteisuudeltaan rehevä (SYKE ympäristötietopal-

velut, maaliskuu 2022) 

Mustajokea kuormittaa maa- ja metsätalouden hajakuormitus sekä jonkin verran haja- ja loma-asu-

tuksen jätevedet (SYKE ympäristötietopalvelut, maaliskuu 2022). 
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Taulukko 7. Mustajoen ja sen sivu-uomien tyypittely sekä arviot sen ekologisesta tilasta (Lähde: 

SYKE ympäristötietokannat, tammikuu 2022) 

uoma tyyppi ekologinen tila 2013 ekologinen tila 2018 

Mustajoki Keskisuuret kangasmaiden joet (Kk) tyydyttävä tyydyttävä 

Pölkkyoja Pienet kangasmaiden joet (Pk) tyydyttävä tyydyttävä 

Tupakkamyllynpuro Pienet turvemaiden joet (Pt) tyydyttävä tyydyttävä 

 

Mustajoella ei ole puhdistamojen, kaatopaikkojen tai turvesoiden kaltaisia pistekuormittajia, joten 

velvoitetarkkailuun perustuvaa vedenlaadun seurantaa ei ole. Joesta löytyy kuitenkin vedenlaatutie-

toja 1960-luvulta alkaen (SYKE ympäristötietopalvelut, maaliskuu 2022), ja monen näytepisteen ve-

denlaatua tarkkaillaan säännöllisesti, jopa vuosittain. Mustajoki Yläkoski -näytepisteeltä on lisäksi 

otettu pohjaeläinnäytteet ensimmäisen kerran vuonna 2021, ja aloitettu viiden vuoden välein toistuva 

päällyslevien seuranta vuonna 2015.  Sähkökalastusaineistoa Mustajoelta on 1990-luvulta lähtien 

(Koekalastusrekisteri, tammikuu 2022).  

Mustajoella on suoritettu virtavesi-inventointeja ainakin kerran (Karels 2007) ja pääuoman koski- ja 

virtapaikoista yhdeksällä on tehty kunnostustoimenpiteitä RIFCI-hankkeessa vuosien 2010-2013 vä-

lisenä aikana (Lindgren 2014). Lisäksi RIFCI-hankkeessa toteutettiin kunnostuksia Mustajokeen las-

kevalla Tupakkamyllynojalla sekä Pölkkyojalla. Mustajoen etenkään latvoja tai kaikkia sivu-uomia ei 

kuitenkaan ole luultavasti koskaan inventoitu koko pituudelta. 

Mustajoessa esiintyy edelleen alkuperäinen meritaimenkanta (Saulamo ym. 2007, Koljonen ym. 

2013), josta perustettua viljelyemokalastoa käytetään kotiutusistutuksissa monissa muissa Etelä-

Karjalan rajajoissa.  

Mustajoen pääuomassa on joitakin esteitä, muttei täydellisiä vaellusesteitä. Venäjän rajan valvonta-

linjan kalterit on poistettu, joten se ei muodosta estettä kalankululle (Markus Tapaninen, kirjallinen 

tiedonanto sähköpostitse 24.5.2022). Karhusjärven alapuolella sijaitseva pato ei estä kalankulkua 

(VESTY-rekisteri toukokuu 2022).  
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Taulukko 8. Mustajoen tiedettyjen virtapaikkojen koordinaatit. Sijainnit löytyvät karttakuvasta 9. 

Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN. Lähde: Karels 2007, Lindgren 2014 ja Koekalastusrekisteri, 

maaliskuu 2022. Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN. 

uoma virtapaikka/koski tunnus koordinaatit N koordinaatit E 

Mustajoki Kolarintien silta 1 6757145 580953 

Mustajoki Saarikoski 2 6757338 580684 

Mustajoki Koivulankoski 3 6758325 579991 

Mustajoki Koivukoski 4 6758383 579902 

Mustajoki Vuolle 1 5 6758415 579649 

Mustajoki Keski-Kivikoski 6 6758700 579600 

Mustajoki Kynnys 7 6758723 579628 

Mustajoki Ylä-Kivikoski 8 6758768 579568 

Mustajoki Vuolle 2 9 6758981 579282 

Mustajoki Lehmäkoski 10 6759090 579285 

Mustajoki Pikkukoski 11 6759113 579190 

Mustajoki Tuomikoski 12 6759394 578644 

Mustajoki Muurahaiskoski 13 6759386 578336 

Mustajoki Myllykoski 14 6759454 578061 

Mustajoki Yläkoski 15 6759492 578014 

Mustajoki Sillanvirta 16 6760891 576543 

Mustajoki Kynnys 2 17 6760996 576445 

Mustajoki Kivikkovirta 18 6761321 576082 

Mustajoki Kiikunvirta 19 6761414 576012 

Mustajoki Koskenmäenkoski 20 6761429 575854 

Mustajoki Metsävirta 21 6761800 575442 

Mustajoki Vanhanmyllynkoski 22 6761910 575219 

Tupakkamyllynpuro Tupakkamyllynpuro  23 6760043 576641 

Pölkkyoja Pölkkyoja  24 6758498 578923 

Alhonpuro Alhonpuro 25 6759505 578490 

 

Taulukko 9. Mustajoen tiedettyjen rakenteiden ja vaellusesteiden koordinaatit. Sijainnit löytyvät kart-

takuvasta 9. Lähde: VESTY-rekisteri toukokuu 2022. Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN.  

uoma rakenne/este tunnus koordinaatit N koordinaatit E kalankulun esteellisyys 

Karhusjärven ap. 
uoma 

Karhusjärven pato a 6765894 573589 ei este 

Mustajoki Venäjän rajalinja  ? ? ei este 
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Kuva 9. Mustajoen Suomen puolen tiedettyjen virtapaikkojen sijainnit 

Mustajoen valuma-alueella ei ole toteutettu laajamittaisia virtavesi-inventointeja, ja etenkin sivu-uo-

mista tulisi saada lisätietoa. Inventointeihin tulisi käyttää Metsähallituksen inventointimenetelmää 

(Hyvönen ym. 2005). Taimen on hyvä indikaattori virtavesiluonnolle, ja virtapaikkojen tilan perus-

teella esimerkiksi vesistön taimenen poikastuotantopotentiaalia voitaisiin arvioida käyttäen Trout Ha-

bitat Score -menetelmää (ICES: Pedersen 2017). Inventoinneissa voidaan havaita myös potentiaa-

lisia kunnostus- ja seurantakohteita.  

Mustajoelle suositeltuja toimenpiteitä lähteineen:  

- Hajakuormituksen hallinnan toimenpiteet (maa- ja metsätalous) (Vesipuitedirektiivin vesienhoito-

suunnitelma, 3. kausi) 

- Virtavesi-inventoinnit kunnostetuilla sekä kunnostamattomilla koskipaikoilla mahdollisen täyden-

nyskunnostustarpeen arvioimiseksi sekä mahdollisten vaellusesteiden löytämiseksi 

- Virtavesikunnostukset sekä täydennyskunnostukset Mustajoella sekä sen sivupuroilla (Alhonpuro, 

Tupakkamyllynoja ja Pölkkyoja) monimuotoisuuden ja taimenkantojen palauttamiseksi (Vesipuitedi-

rektiivin vesienhoitosuunnitelma, 3. kausi, Kaakonkulman kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunni-

telma, 2021) 

- Sähkökoekalastukset ja kutupesäinventoinnit kalaston tutkimiseksi 
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- Lämpötilaseurannat eri puolilla vesistöä, sillä esimerkiksi lohikaloille korkeat lämpötilat ovat haital-

lisia 

 

Kuva 10. Mustajoen alueen osakaskuntia 
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Aikaisemmat virtavesi-inventoinnit ja kunnostustarve: 

Karels A. 2007. Kaakonkulman joki-inventointi. Esitys Kaakonkulman kalastusalueen rajajokien ka-

lastosta ja kunnostustarpeista vuonna 2005 – 2006- Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry & Kymen-

laakson kalatalouskeskus ry 

Koivurinta M., Romakkaniemi A., Saura A., Huhmarniemi A., Orell P., Jutila E. ja Veneranta L (toim.). 

Itämeren meritaimenen vesistökohtaiset elvytys- ja hoitosuunnitelmat – alkuperäiset meritaimenkan-

nat. Maa- ja metsätalousministeriö. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2019:27. 

Lindgren A. 2014.  Rivers and Fish – Our Common Interest – Virtavesikunnostukset: Mustajoki, Sos-

kuanjoki ja Rakkolanjoki. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Kaakonkulman kalatalousalueen Käyttö- ja hoitosuunnitelma. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry 

2022 

Vedenlaatu ja kalastotutkimukset: 

Koljonen, M-L., Janatuinen, A., Saura, A., & Koskiniemi, J. 2013 Genetic structure of Finnish and 

Russian sea trout pop-ulations in the Gulf of Finland area. Working papers of the Finnish Game and 

Fisheries Institute 25/2013. ISBN 978‐952‐303‐067‐1 

Saulamo K., Vähänäkki P. ja Peuhkuri N. 2007. Itäisen Suomenlahden kalaston selvitys ja sen seu-

ranta mahdollisten öljy- ja kemikaalionnettomuuksien varalta. ISKALT-hanke.  
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Kuva 11. Rakkolanjoki ja Hounijoen valuma-alue. 

Rakkolanjoki sijaitsee Lappeenrannan kaupungin alueella, ja kuuluu Alajoen kanssa Hounijoen ve-

sistöalueeseen. Joki saa alkunsa Lappeenrannan taajaman eteläpuolelta ja virtaa Haapajärven 

kautta Venäjän puolelle noin 5 kilometriä Vainikkalasta Keskisaaren kylän kohdalla. Ennen Haapa-

järveä Rakkolanjokea on noin 15 km ja järven jälkeen joki virtaa Suomen puolella vielä noin 13 km 

matkan. Alajoki yhdistyy Rakkolanjokeen Venäjän puolella, ja joki laskee Rakkolanjokena Viipurin 

edustalle Suomenlahteen. Rakkolanjoen valuma-alueen koko on 215 km2, joista Suomen puolella 

156 km2. Hounijoen lisäksi Rakkolanjokeen yhtyy kokonaan Venäjän puolella virtaava Hanhijoki.  
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Rakkolanjokea kuormittaa koko valuma-alueen matkalla hajakuormitus sekä pistekuormituksena 

Toikansuon jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet sekä Ihalaisen teollisuusalueen jäähdytys-

, hule- ja prosessivedet. Rakkolanjoen yläosaa ennen Haapajärveä on kutsuttu viemäriksi suurien 

jätevesipitoisuuksien vuoksi. Ihalaisen teollisuusalueelta tulevat jätevedet ovat olleet sameita ja kiin-

toainepitoisia, mutta muutoin ne ovat laimentaneet Rakkolanjoen yläosan vesiä (Suomi 2021). Rak-

kolanjoen virtaama ja Haapajärven pinnankorkeus vaihtelevat erittäin paljon. Sateisina aikoina vir-

taaman kasvaessa pistemäinen jätevesikuormitus laimenee, mutta ravinne- ja kiintoainehuuhtouma 

pelloilta kasvaa. Haapajärven vedenlaatu vaihtelee huomattavasti eri vuodenaikoina. Lisäksi vesistö 

kärsii sisäisestä kuormituksesta. Sisäistä kuormitusta aiheuttavat tuulen pohjasedimentin pintaa se-

koittava vaikutus, runsaan kalaston aiheuttama pohjasedimentin pöllytys, planktonlevien aiheuttama 

emäksinen pH sekä lisäksi mahdollinen pohjan läheisten kerrosten happivaje. Rakkolanjoessa tie-

detään esiintyvän täplärapua (Seppo Sundström, suullinen tiedonanto 3.6.2022).  

 

Toikansuon puhdistamon jätevesiä laimennetaan lisävedellä, jota johdetaan Saimaan kanavasta. 

Lisävedet purkavat Karkkolan kohdalla Rakkolanjokeen pääuomaan.  

 

Taulukko 10. Rakkolanjoen haarojen tyypittely sekä arviot niiden ekologisista tiloista (lähde: SYKE 

ympäristötietokannat, helmikuu 2022).  

uoma tyyppi ekologinen tila 2013 ekologinen tila 2018 

Rakkolanjoki yläosa pienet savimaiden joet (Psa) huono huono 

Rakkolanjoki alaosa keskisuuret savimaiden joet (Ksa) välttävä välttävä 

 

Rakkolanjokea ja Haapajärveä on tarkkailtu 1960-luvulta lähtien, ja fysikaalis-kemiallisen tarkkailun 

tarkkailuohjelman runko on ollut melko yhtenäinen 1970-luvulta lähtien. Rakkolanjokea tarkkaillaan 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n ohjelman No 1551/16 mukaisesti, ja velvoitteisiin kuuluvat 

4-6 kertaa vuodessa otettavat näytteet yhteensä 11 tarkkailupisteeltä. Tämän lisäksi ohjelmaan kuu-

luvat säännöllinen pohjaeläin- kasviplankton- sekä piilevätarkkailu. Kalastoa tarkkaillaan eloho-

peatutkimuksin, neljän vuoden välein suoritettavilla koeverkkokalastuksilla Haapajärvessä sekä 

Rakkolanjoessa vuosittaisilla sähkökoekalastuksilla. Rakkolanjoen kuormittajilta kerätään myös ka-

latalouden velvoitemaksuja.  

Rakkolanjoella on toteutettu virtavesikunnostuksia RIFCI-hankkeessa vuonna 2013 Leinonkoskella, 

Mäkelänkoskella, Meurosenkoskella sekä Rajakoskella (Lindgren 2014). Virtavesi-inventointeja on 

toetuettu kaksi kertaa: kaakon joki-inventoinnin yhteydessä (Karels 2007) sekä RIFCI-hankkeessa 

vuonna 2012 (Lindgren 2013). RIFCI-hankkeen inventoinneissa virtapaikoista on kirjattu ylös tietoja 

esimerkiksi pinta-alasta, syvyydestä sekä pohjan laadusta ja kasvillisuudesta. Hankkeen inventoin-

neissa käytiin läpi myös sivupurojen tierumpuja ja virtapaikkojen mahdollisia nousuesteitä. Useilla 

koskilla on edelleen kunnostustarvetta (Lindgren 2013).  
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Mustajoen meritaimenen mätirasiaistutuksia on tehty Rakkolanjoella ainakin Kaakon Jokitalkkari-

hankkeen (2014-2016) aikana vuosina 2015 ja 2016 (Vihtonen 2016 & Ikävalko), vuonna 2018 (Ikä-

valko 2020) sekä VIPSU-hankkeen yhteydessä vuonna 2022 (Suomi 2022). Lisäksi Rakkolanjokeen 

on istutettu merilohta RIFCI-hankkeessa vuosina 2011-2012 (Lindgren 2013). 

Rakkolanjossa esiintyy Venäjän puolella alkuperäinen meritaimenkanta (Saulamo ym. 2007), ja jopa 

merilohen tiedetään lisääntyvän ainakin satunnaisesti joen alajuoksulla Venäjän puolella (Lindgren 

2013). Istutusten avulla taimenkantaa on elvytetty myös Suomen puolella (Vihtonen 2016 & Suomi 

2022). Vuoden 2018 jälkeen taimenia ei kuitenkaan ole saatu sähkökoekalastamalla kuin joen sivu-

uomasta Hansaarenjoesta, jossa tapahtuu kuitenkin jo luontaista lisääntymistä (Kraft & Pykäri 2022). 

Rakkolanjokeen tiedetään nousevan myös nahkiaisia sekä mahdollisesti vaellussiikaa sekä vimpaa 

(Lindgren 2013). 

Rakkolanjokeen on lisäksi istutettu RIFCI-hankkeessa ainakin vuosina 2011 ja 2012 Nevan kantaa 

olevia 2-vuotiaita lohia (Lindgren 2013). 

Rakkolanjoessa ei tiettävästi ole Suomen puolella kalan kulkua estäviä nousuesteitä. Venäjän puo-

lella Rakkolanjoessa on kuitenkin useampia kalan kulun osittain estäviä rakenteita. Rakkolanjoen 

Kapakkakosken ja Ykspäänkosken padot Venäjän puolella ovat osittaisia esteitä. Houninjoen ja Rak-

kolanjoen Venäjän puoleisia koskipaikkoja ja nousuesteitä on esitetty RIFCI-hankkeen selvityksessä 

(Lindgren 2013).  

Suomen ja Venäjän rajalla on esteaidat, mutta ne eivät luultavasti ole täydellisiä nousuesteitä (Mar-

kus Tapaninen, tiedonanto sähköpostitse 3.1.2022). Rajalinjojen esteellisyys kalankulun kannalta 

tulisi kuitenkin selvittää tarkemmin.  
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Taulukko 11. Rakkolanjoen tiedettyjen virtapaikkojen koordinaatit. Koskien sijainnit löytyvät kartta-

kuvasta 12. Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN.  

uoma virtapaikka/koski tunnus koordinaatit N koordinaatit E 

Rakkolanjoki Rajakoski/Alatalonkoski 1 6750847 575396 

Rakkolanjoki Olkatteenvuorenkoski 2 6750907 575221 

Sunisoja Sarkasukankoski  3 6751099 575621 

Sunisoja Sunissilta  4 6753114 575983 

Rakkolanjoki Hoikkaansuonoja 5 6749791 573217 

Rakkolanjoki Meurosenkoski 6 6751882 574211 

Rakkolanjoki Mäkelänkoski 7 6752576 573670 

Rakkolanjoki Leinonkoski 8 6752799 573364 

Hansaarenjoki Lyijysenkoski  9 6752860 572927 

Hansaarenjoki Kantarellikoski  10 6753549 572545 

Hansaarenjoki Pitkäkoski  11 6753994 572665 

Rakkolanjoki Illukankoski 12 6752656 572933 

Rakkolanjoki Siltaniva 13 6750965 572521 

Rakkolanjoki Rouhelanmäenkoski 14 6752097 571346 

Rakkolanjoki Kivikoski 15 6752385 571115 

Rakkolanjoki Jussilankoski 16 6753240 570743 

Mahalaisenoja Kivir. Peltotien silta 17 6759102 570621 

Mahalaisenoja Mahalaisenoja/Vainikkalantien ap  18 6759182 570766 

Kivisillanoja Talpionmäentien silta  19 6759589 570067 

Myllyoja Myllykoski/Hanhijärventien silta  20 6760049 567696 

Myllyoja Kalliomäenkoski  21 6760160 567513 

Rakkolanjoki Suurimäenkoski 22 6761862 567573 

Rakkolanjoki Ruohikkokoski 23 6762113 567532 

Rakkolanjoki Kalliokoski 24 6764806 567081 

 

Taulukko 12. Rakkolanjoen tiedetyt rakenteet ja vaellusesteet. Lähde: Lindgren 2013 

uoma rakenne/este  koordinaatit N koordinaatit E kalankulun esteellisyys 

Rakkolanjoki Kapakkakosken pato   ? ? osittainen este 

Rakkolanjoki Ykspäänkosken pato  ? ? osittainen este 

Rakkolanjoki Venäjän rajalinja  ? ? ei tietoa 
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Kuva 12. Rakkolanjoen vesistön Suomen puolen tiedettyjen virtapaikkojen sijainnit 

Rakkolanjoen valuma-alueella ei ole toteutettu laajamittaisia virtavesi-inventointeja, ja pääuomasta 

ja isommista sivu-uomista tulisi saada lisätietoa. Inventointeihin tulisi käyttää Metsähallituksen in-

ventointimenetelmää (Hyvönen ym. 2005). Taimen on hyvä indikaattori virtavesiluonnolle, ja virta-

paikkojen tilan perusteella esimerkiksi vesistön taimenen poikastuotantopotentiaalia voitaisiin arvi-

oida käyttäen Trout Habitat Score -menetelmää (ICES: Pedersen 2017). Inventoinneissa voidaan 

havaita myös potentiaalisia kunnostus- ja seurantakohteita.  

Rakkolanjoelle suositeltuja toimenpiteitä lähteineen: 

 
- Hajakuormituksen hallinnan toimenpiteet (maa- ja metsätalous sekä haja-asutus) (Vesipui-

tedirektiivin vesienhoitosuunnitelma, 3. kausi) 
- Pistekuormituksen hallinnan toimenpiteet (yhdyskuntien jätevedet) (Vesipuitedirektiivin ve-

sienhoitosuunnitelma, 3. kausi) 
- Venäjän ja Suomen välisen raja-aidan kalankulkumahdollisuuksien selvittäminen ja tarvitta-

essa kalankulun helpottaminen 
- Lämpötilaseurannat eri puolilla vesistöä, sillä esimerkiksi lohikaloille korkeat lämpötilat ovat 

haitallisia 
- Virtavesi-inventoinnit sekä Virtavesikunnostukset soveltuvilla alueilla monimuotoisuuden 

palauttamiseksi (mm. Lindgren 2013 & Ikävalko ym. 2020) 
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- Mustajokisen meritaimenen kotiutusistutukset (Ikävalko ym. 2020) 
- Sähkökoekalastukset ja kutupesäinventoinnit kalaston tutkimiseksi 

 

Kuva 13. Rakkolanjoen vesistöalueen osakaskuntia  
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Kuva 14. Hounijoen valuma-alue 

Lappeenrannassa sijaitseva Hounijoki kantaa montaa nimeä Suomen puolella: Suuri-Pyhäkalasta 

alkunsa saava joki laskee Sarvijokena Lappeenrannan Raipossa sijaitsevaan Kotijärveen, josta se 

jatkaa matkaa Alajokena Vainikkalan Telkjärveen. Suuri-Pyhäkalaan laskevat rehevöitynyt Hanhi-

järvi sekä karu Humaljärvi. Telkjärven alapuolella joki tunnetaan jo Hounijokena, jona se virtaa Suo-

men puolella vain noin 800 metriä laskien sitten Venäjän puolelle. Hounijoki kuuluu Rakkolanjoen 

kanssa Hounijoen vesistöön ja joet yhtyvät Venäjän puolella laskien Rakkolanjokena Viipurinlahteen. 

HOUNIJOKI-ALAJOKI 
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Hounijoen vesistön Alajoen haaran valuma-alue on 407 km2, josta 214km2 Suomen puolella. Joen 

päähaaraan yhtyy vielä Venäjän puolella kokonaan Venäjällä virtaava Hanhijoki.  

Hounijokea kuormittaa maa- ja metsätalouden hajakuormitus sekä haja- ja loma-asutusten jäteve-

det. Hounijoen vesi on väriltään melko tummaa ja humuksen värjäämää (Lindgren 2013). Hounijoen 

Sarvijoki-Alajoki reittiä on monien muiden jokien tavoin perattu tukinuittoa varten, ja joessa on jäljellä 

useita myllyn ja sahan rakenteita.  

Taulukko 13. Hounijoki-Alajoen tyypittely sekä arviot niiden ekologisista tiloista (lähde: SYKE ym-

päristötietopalvelut, helmikuu 2022).  

uoma tyyppi ekologinen tila 2008 ekologinen tila 2013 ekologinen tila 2018 

Hounijoki-Alajoki 
keskisuuret kangasmaiden 
joet (Sk) 

tyydyttävä tyydyttävä tyydyttävä 

 

Houninjoki-Alajoen vesistöalueella on useita vesistötarkkailupisteitä, ja tietoa vedenlaadusta löytyy 

jopa 1960-luvulta lähtien (SYKE ympäristötietopalvelut, helmikuu 2022). Tarkkailusta on vastannut 

ELY-keskus. Lisäksi vesistöalueelta on sähkökoekalastusaineistoa neljältä eri koealalta Hounijoki-

Alajoelta sekä lisäksi Alajokeen laskevalta Kilmojalta.  

Virtavesi-inventointeja on toetuettu kaksi kertaa: kaakon joki-inventoinnin yhteydessä (Karels 2007) 

sekä RIFCI-hankkeessa vuonna 2012 (Lindgren 2013). RIFCI-hankkeen inventoinneissa virtapai-

koista on kirjattu ylös tietoja esimerkiksi pinta-alasta, syvyydestä sekä pohjan laadusta ja kasvilli-

suudesta. Hankkeen inventoinneissa käytiin läpi myös sivupurojen tierumpuja ja virtapaikkojen mah-

dollisia nousuesteitä. Useilla koskilla on kunnostustarvetta taimenen lisääntymisolosuhteiden paran-

tamiseksi (Lindgren 2013). Kilmojalla toteutettiin virtavesikunnostuksia Kaakon Jokitalkkarihank-

keessa vuonna 2016 (Vihtonen 2016). 

Alajokeen laskevaan Kilmojaan on istutettu ainakin vuonna 2007 Vuoksen kantaa olevia taimenia 

(Lindgren 2013). Kilmojaan on myös istutettu mustajokista kantaa ainakin vuosina 2013, 2018 sekä 

2022 (Lindgren 2013, Vihtonen 2016, Ikävalko ym. 2020 & Suomi 2022). Kilmojasta onkin sähkö-

koekalastuksissa löydetty luonnonkudusta peräisin olevia taimenen poikasia, jotka ovat luultavasti 

mustajokisten istukkaiden jälkeläisiä (Ikävalko ym. 2020). 

Hounijoen lasku-uomassa Rakkolanjossa esiintyy Venäjän puolella alkuperäinen meritaimenkanta 

(Saulamo ym. 2007), ja jopa merilohen tiedetään lisääntyvän ainakin satunnaisesti joen alajuoksulla 

Venäjän puolella (Lindgren 2013). Istutusten avulla taimenkantaa on elvytetty myös Suomen puolella 

(Lindgren 2013, Bihtonen 2016, Ikävalko ym. 2020 & Suomi 2022). Istutuksien ansiosta taimen li-

sääntyy luontaisesti Kilmojassa, mutta Hounijoen pääuomasta ei istutuksista huolimatta ole saatu 

taimenia saaliiksi sähkökoekalastuksissa (Kraft & Pykäri 2022).  

Suomen puolella täydellisiä nousuesteitä vesistöalueella ovat Kauniskosken myllypato Sarvijoessa 

sekä vesistön yläosissa Hanhijärven ja Kaislasen järjestelypadot (kuva 16). 
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Venäjän puolella Houninjoessa on useampia kalan kulun joko täysin tai osittain estäviä rakenteita 

(taulukko 14) ja Kintereenkoski on näistä täydellinen nousueste (kuva 15). Rakkolanjoen pääuo-

massa Kapakkakosken pato Venäjän puolella on myös osittainen este. Houninjoen ja Rakkolanjoen 

Venäjän puoleisia koskipaikkoja ja nousuesteitä on esitelty RIFCI-hankkeen selvityksessä (Lindgren 

2013). Vaelluskalakantojen elvyttämisen kannalta Kintereenkosken pato syö joen potentiaalia, sillä 

vaellus Itämereltä Suomen puolelle ei ole tällä hetkellä mahdollista. Paikallinen taimenpopulaatio 

Kilmojalla on kuitenkin osoitus tärkeästä ja kannattavasta virtavesiensuojelutyöstä nousuesteistä 

huolimatta.  

Monia Venäjän rajan valvontalinjan esteaitoja on muutettu niin, etteivät ne toimi täydellisinä nou-

suesteinä. Hounijoen osalta raja-aita on vesipinnan yläpuolella, joten se ei ole nousueste (Markus 

Tapaninen, tiedonanto sähköpostitse 24.5.2022).  

Pikkunahkiainen esiintyy Hounijoen vesistössä.  

 

Kuva 15. Houninjoen Kintereenkoski Venäjän puolella on vaelluskaloille täydellinen nousueste. 
Kuva: Sauli Vainikka 
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Taulukko 14. Hounijoki-Alajoen tiedettyjen koskipaikkojen ja vaellusesteiden koordinaatit (lähde 

mustajoen meritaimenen kotiuttamissuunnitelma). Koskien sijainnit löytyvät karttakuvasta x. Koordi-

naattijärjestelmä ETRS-TM35FIN. 

uoma virtapaikka/koski tunnus koordinaatit N koordinaatit E 

Kilmoja Peltolankoski  1 6749982 568970 

Kilmoja Kilmojankoski  2 6750197 568901 

Kilmoja Tukkikoski  3 6750305 568891 

Kilmoja Mutkakoski  4 6750345 568877 

Kilmoja Koivukoski  5 6750359 568869 

Kilmoja Isonkivenkoski  6 6750395 568869 

Kilmoja Siltakoski 7 6750464 568876 

Kilmoja Niemikoski  8 6751165 569075 

Selkämäenoja Rautatienkoski II  9 6751783 565624 

Selkämäenoja Rautatienkoski I  10 6751962 565419 

Selkämäenoja Puraskorventienkoski  11 6752084 565337 

Selkämäenoja Koivurinteen Alakoski  12 6752284 565422 

Selkämäenoja Koivurinteen Yläkoski  13 6752421 565402 

Alajoki Myllymäenkoski/Rikkilänkoski 14 6751435 565078 

Alajoki Tulkoski 15 6751844 563842 

Alajoki Alakoski 16 6752730 562244 

Alajoki Yläkoski 17 6752878 562254 

sivu-uoma Simolassa Simolankoski/Haikalankoski  18 6752979 562517 

Sarvijoki Kauniskoski 19 6755985 560159 

Sarvijoki Sarvijoenkoski 20 6756086 559952 

Portoja Puro 21 6746633 568732 

 

Taulukko 15. Hounijoki-Alajoen tiedettyjen rakenteiden ja vaellusesteiden koordinaatit. Koordinaat-

tijärjestelmä ETRS-TM35FIN. Venäjän puolen rakenteiden lähde Lindgren 2013. 

uoma rakenne/este tunnus koordinaatit N koordinaatit E kalankulun esteellisyys 

Hanhisillanjoki Hanhijärven järjestelypato a 6762079 563511 täydellinen este 

Luhajoki Kaislan järjestelypato b 6761619 561427 täydellinen este 

Sarvijoki Kauniskosken pato c 6755957 560193 täydellinen este 

Hounijoki Kintereenkosken pato  ? ? täydellinen este 

Hounijoki Nurmen pato  ? ? osittainen este 

Hounijoki Alanurmen pato  ? ? osittainen este 

Rakkolanjoki Kapakkakosken pato   ? ? osittainen este 

Rakkolanjoki Ykspäänkosken pato   ? ? osittainen este 

Alajoki Venäjän rajalinja  ? ? ei este 
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Kuva 16. Hounijoen vesistön Suomen puolen tiedettyjen virtapaikkojen ja rakenteiden sijainnit 

Hounijoen valuma-alueella ei ole toteutettu laajamittaisia virtavesi-inventointeja, ja pääuomasta ja 

isommista sivu-uomista tulisi saada lisätietoa. Inventointeihin tulisi käyttää Metsähallituksen inven-

tointimenetelmää (Hyvönen ym. 2005). Taimen on hyvä indikaattori virtavesiluonnolle, ja virtapaik-

kojen tilan perusteella esimerkiksi vesistön taimenen poikastuotantopotentiaalia voitaisiin arvioida 

käyttäen Trout Habitat Score -menetelmää (ICES: Pedersen 2017). Inventoinneissa voidaan havaita 

myös potentiaalisia kunnostus- ja seurantakohteita.  

Hounijoelle suositeltuja toimenpiteitä lähteineen: 

- Hajakuormituksen hallinnan toimenpiteet (maa- ja metsätalous sekä haja-asutus) (Vesipui-
tedirektiivin vesienhoitosuunnitelma, 3. kausi) 

- Hounijoen kauniskosken kalatiesuunnitelma luonnonmukaisen kalatien rakentamiseksi (Ve-
sipuitedirektiivin vesienhoitosuunnitelma, 3. kausi), kalankulun mahdollistaminen 

- Venäjän ja Suomen välisen raja-aidan kalankulkumahdollisuuksien selvittäminen ja tarvitta-
essa kalankulun helpottaminen 

- Lämpötilaseurannat eri puolilla vesistöä, sillä esimerkiksi lohikaloille korkeat lämpötilat ovat 
haitallisia 

- Virtavesi-inventoinnit ja -kunnostukset soveltuvilla alueilla monimuotoisuuden palautta-
miseksi (Lindgren 2013 & Ikävalko ym. 2020) 
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o Esimerkiksi Rikkilän kylän kohdalla Alajokeen laskevat pienvedet sekä lähdepi-
toiuset purot vaatisivat lisäselvityksiä (Manu Vihtonen, suullinen tiedonanto 
19.8.2021) 

- Mustajokisen meritaimenen kotiutusistutukset (Ikävalko ym. 2020) 
- Sähkökoekalastukset ja kutupesäinventoinnit kalaston tutkimiseksi 
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Kuva 17. Alajoen vesistön osakaskuntia  
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Aikaisemmat virtavesi-inventoinnit ja kunnostustarve: 

Hurme, S. 1962. Suomen Itämeren puoleiset vaelluskalajoet. Maataloushallituksen kalataloudellinen 

tutkimusosasto. Monistettuja julkaisuja N:o 24. 187 s. 

Ikävalko J., Vanninen V., Koskenala T., Koivurinta M., Tapaninen M. ja Vähänäkki P. 2020. 

Mustajoen meritaimenen kotiuttamissuunnitelma. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus. Raportteja 31/2020 

Karels A. 2007. Kaakonkulman joki-inventointi. Esitys Kaakonkulman kalastusalueen rajajokien ka-

lastosta ja kunnostustarpeista vuonna 2005 – 2006- Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry & Kymen-

laakson kalatalouskeskus ry 

Lindgren A. 2013. Hounijoen ja Rakkolanjoen koskikartoitus ja kunnostustarveselvitys. Opinnäyte-

työ. Turun ammattikorkeakoulu, kala- ja ympäristötalous 2013/111. Rifci-hanke. 

Suomi I-E. 2022. Tervajoen sekä Houninjoen päähaarojen (Alajoki ja Rakkolanjoki) mätirasiaistutuk-

set helmikuussa 2022. Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry, raportti No 250/22. VIPSU-hanke.  

Vihtonen M. 2016. Loppuraportti: Kaakon Jokitalkkari -hanke. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry. 

Kaakonkulman kalatalousalueen Käyttö- ja hoitosuunnitelma. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry 

2022 

Vedenlaatu ja kalastotutkimukset: 

Koljonen, M-L., Janatuinen, A., Saura, A., & Koskiniemi, J. 2013 Genetic structure of Finnish and 

Russian sea trout pop-ulations in the Gulf of Finland area. Working papers of the Finnish Game and 

Fisheries Institute 25/2013. ISBN 978‐952‐303‐067‐1 

Kraft M. ja Pykäri J. 2022. Hounijoen sähkökoekalastukset 2021. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutki-

mus Oy, raportti No 372/22. 

Saulamo K., Vähänäkki P. ja Peuhkuri N. 2007. Itäisen Suomenlahden kalaston selvitys ja sen seu-

ranta mahdollisten öljy- ja kemikaalionnettomuuksien varalta. ISKALT-hanke.  
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Kuva 18. Tervajoki ja sen valuma-alue 

Lappeenrannan Ylämaalla Rummun kylän läpi virtaava Tervajoki on rajajoki, joka saa vetensä pää-

osin sen latvoissa sijaitsevista Sarkasen järvistä, Kypärisestä ja sen lähijärvistä sekä Ruokosesta. 

Tervajoen pinta-ala on 204 km2, josta 108 km2 Suomen puolella. Joki on vuosien saatossa kärsinyt 

laajamittaisista ojituksista.  

Tervajokea kuormittaa eniten maatalouden hajakuormitus sekä lisäksi metsätalous ja haja-asutus-

alueen jätevesikuormitus. Tervajoella ei ole pistekuormittajia.  

Tervajoen vesi on tummaa, humuspitoista ja rehevää, ja siinä on havaittavissa lievää tummumiske-

hitystä (SYKE ympäristötietojärjestelmät, toukokuu 2022).  
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Taulukko 16. Tervajoen tyypittely sekä ekologisen tilan arviot (lähde: SYKE ympäristötietokannat, 

toukokuu 2022) 

uoma tyyppi ekologinen tila 2013 ekologinen tila 2018 

Tervajoki pienet kangasmaiden joet (Pk) hyvä hyvä 

 

Tervajoelta löytyy vedenlaatutietoa ainakin yhdeltä näytepisteeltä aina 1970-luvulta lähtien, ja Kyn-

sikkäänojalta vuodesta 1999 lähtien (SYKE ympäristötietokannat toukokuu 2022). Kynsikkäänojan 

vesi on Tervajoen pääuoman vettä keskimäärin tummempaa ja orgaanista ainesta sisältävämpää 

johtuen mitä luultavimmin Kynsikkäänojan latvojen isoista suoalueista. 

Tervajoen vesistöllä on suoritettu virtavesi-inventointeja muutamia kertoja (Karels 2007 & Toiviainen 

2013). Inventoinnit on kuitenkin luultavasti toteutettu etukäteiskarttatarkastelun perusteella, eikä 

koko vesistöaluetta ole inventoitu koko pituudeltaan.  

Tervajoella on tehty virtavesikunnostuksia Kaakon jokitalkkarihankkeessa vuonna 2016 Vanhanmyl-

lynkoskella (Rainionkoski) sekä Koulunkoskella (Lieskoski) (Vihtonen 2016). Tämän lisäksi paikalli-

sen Tervajoen metsästäjien koordinoimassa Tervajoen kunnostushankkeessa on kunnostettu Rau-

takoskea (2017), Nutikan Markun koskea (2021), Matarkoskea (2021) sekä Koulunkosken alaosaa 

(Lieskoski) (2021). Vuonna 2022 suunnitteilla on kunnostuksia Arolankoskelle sekä Kynsik-

käänojalle. Lisäksi yhteisöllä on suunnitelmia Matarkosken vanhan uoman avaamiseksi.  

Tervajokeen on tehty Mustajokisen meritaimenkannan kotiutusistutuksia vuodesta 2020 lähtien Ter-

vajoen kunnostushankkeessa vuosina 2020-2021 ja VIPSU-hankkeessa vuonna 2022.  

VIPSU-hankkeessa tullaan vuoden 2022 aikana tekemään virtavesi-inventointeja taimenen poikas-

tuotantopotentiaalin arvioimiseksi Trout Habitat Score –menetelmällä (Pedersen ym 2017) koko va-

luma-alueella. 

Tervajoen Suomen puoleisilla alueilla on esiintynyt aikaisemmin meritaimenta (Hurme 1962), mutta 

viimeiset havainnot alkuperäisestä kannasta tehtiin ilmeisesti 1970-luvulla. Venäjän puolella alkupe-

räinen meritaimenkanta on vielä olemassa ainakin Tervajoen sivu-uomassa (Saulamo ym. 2007). 

Tervajoen pääuomassa ei ole vaelluskalan kulkua estäviä nousuesteitä Suomen eikä Venäjän puo-

lella, sillä Venäjänkin puolella sijainneet rajajokien myllyt ovat lähes kaikki hajonneet ja puurakenteet 

lahonneet pois. Valtioiden rajalla on esteaidat, mutta ne eivät luultavasti ole täydellisiä nousuesteitä 

(Markus Tapaninen, tiedonanto sähköpostitse 3.1.2022). Rajalinjojen esteellisyys kalankulun kan-

nalta tulisi kuitenkin selvittää tarkemmin.  

Kaakon Jokitalkkarihanke (Vihtonen 2016) sekä Tervajoen metsästäjät ovat toteuttaneet vesistöllä 

useita virtavesikunnostuksia, joista tarkemmin ylempänä osiossa 3.6.2. 

Tervajoella aloitettiin Mustajoen meritaimenen kannan istutukset vuonna 2020, ja niitä on toteutettu 

vuosittain eri hankkeiden kustannuksella (Tarkemmin ylempänä osiossa 3.6.2). Seuranta istutusten 
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onnistumisesta ja lisääntyvän kannan muodostumisesta on vielä alkuvaiheessa, mutta istutusten 

alettua eri-ikäisiä taimenia on saatu sähkökalastuksissa saaliiksi osassa istutuspaikoista (Lieskoski, 

Kynsikkäänoja, Rautakoski ja Vanhanmyllynkoski). Tärkeää olisikin tutkia taimenten lisääntymis-

käyttäytymistä joessa.  

Taulukko 17. Tervajoen vesistön tiedettyjen virtapaikkojen koordinaatit. Sijainnit löytyvät karttaku-

vista 19 ja 20. Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN.  

uoma virtapaikka/koski tunnus koordinaatit N koordinaatit E 

Tervajoki Rautakoski 1 6743560 566691 

Rukasoja Rukasoja 2 6744148 565908 

Kynsikkäänoja Kynsikkäänoja rummun ap 3 6743823 564129 

Kynsikkäänojan 
lasku-uoma 

Lojomäki 4 6743826 564189 

Tervajoki Nutikan Markun koski/Ojala 5 6744787 564666 

Vanhanpellonjär-
ven lasku-uoma 

Vanhanpellonjärven lasku-uoma 6 6744701 564506 

Tervajoki Matarkoski  7 6745507 563862 

Tervajoki Matarkosken yp  8 6745641 563759 

Tervajoki Arolankoski 9 6746211 563099 

Lieskoskenoja Lieskoskenoja 10 6746572 562906 

Tervajoki 
Lieskoski (yläosa sillan ap nimellä 
Koulunkoski) 

11 6746642 562707 

Luhanoja Tervakoski/Luhanoja/Ala-Parskoski 12 6746378 561345 

Tervajoki Vanhanmylly-/Rainionkoski 13 6747054 561681 

Tervajoki Lipiänkoski/Myllymäenkoski 14 6748752 560141 

Vuolaanoja Myllyoja/Lipiänvuorenkoski 15 6749267 560079 

Vuolaanoja Vuolaanojan yläosat 16 6749514 559998 

 

Taulukko 18. Tervajoen tiedetyt rakenteet ja vaellusesteet. Sijainnit löytyvät karttakuvista 19 ja 20. 

Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN 

uoma rakenne/este tunnus koordinaatit N koordinaatit E 
kalankulun 
esteellisyys 

Orilammen ap järjestelypato a 6740648 564318 ei tietoa  

Kellosuon ap oja tierumpu b 6743445 567330 
osittainen 
este (vähäve-
tinen uoma) 

Rukasoja Rukasojan putous c 6744170 565933 
täydellinen 
este 

Kynsikkäänojan lasku-uoma Lojomäen putous d 6743819 564238 
osittainen 
este 

Kynsikkäänoja Kynsikäsjärven pato e 6743590 563786 
osittainen 
este 

Keskimmäisen ap 
Keskimmäisenjärven 
pato 

f 6743051 563016 ei tietoa  

Syväjärven ap Syväjärven pato g 6742618 561825 ei tietoa  

Lieskoskenoja Lieskoskenojan putous h 6746622 562939 
osittainen 
este 

Vuolaanoja Mylly-Hiirisen pato i 6749609 559892 
osittainen 
este 

Tervajoki Venäjän rajalinja  ? ? ei tietoa 
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Kuva 19. Tervajoen vesistön Suomen puolen tiedettyjen virtapaikkojen ja rakenteiden sijainnit 

 

Kuva 20. Tarkennus Tervajoen Kynsikkäänojan alueen virtapaikkojen sijainteihin 
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Tervajoen valuma-alueella ei ole toteutettu laajamittaisia virtavesi-inventointeja, ja pääuomasta ja 

isommista sivu-uomista tulisi saada lisätietoa. Inventointeihin tulisi käyttää Metsähallituksen inven-

tointimenetelmää (Hyvönen ym. 2005). Taimen on hyvä indikaattori virtavesiluonnolle, ja virtapaik-

kojen tilan perusteella esimerkiksi vesistön taimenen poikastuotantopotentiaalia voitaisiin arvioida 

käyttäen Trout Habitat Score -menetelmää (ICES: Pedersen 2017). Inventoinneissa voidaan havaita 

myös potentiaalisia kunnostus- ja seurantakohteita.  

Trout Habitat Scoren arvioimista vesistöalueelle tullaan toteuttamaan VIPSU-hankkeessa kesän 

2022 aikana.  

Tervajoelle suositeltuja toimenpiteitä lähteineen: 

 
- Hajakuormituksen hallinnan toimenpiteet (maa- ja metsätalous sekä haja-asutus) (Vesipui-

tedirektiivin vesienhoitosuunnitelma, 3. kausi) 
- Venäjän ja Suomen välisen raja-aidan kalankulkumahdollisuuksien selvittäminen ja tarvitta-

essa kalankulun helpottaminen 
- Lämpötilaseurannat eri puolilla vesistöä, sillä esimerkiksi lohikaloille korkeat lämpötilat ovat 

haitallisia 
- Virtavesi-inventoinnit sekä Virtavesikunnostukset soveltuvilla alueilla monimuotoisuuden 

palauttamiseksi (mm. Lindgren 2013 & Ikävalko ym. 2020)  
- Mustajoen meritaimenen istutukset taimenen palauttamiseksi (Ikävalko ym. 2020) 
- Sähkökoekalastukset ja kutupesäinventoinnit kalaston tutkimiseksi 
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Kuva 21. Tervajoen vesistöalueen osakaskuntia  
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Aikaisemmat virtavesi-inventoinnit ja kunnostustarve: 

Hurme, S. 1962. Suomen Itämeren puoleiset vaelluskalajoet. Maataloushallituksen kalataloudellinen 

tutkimusosasto. Monistettuja julkaisuja N:o 24. 187 s. 

Ikävalko J., Vanninen V., Koskenala T., Koivurinta M., Tapaninen M. ja Vähänäkki P. 2020. 

Mustajoen meritaimenen kotiuttamissuunnitelma. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus. Raportteja 31/2020 

Karels A. 2007. Kaakonkulman joki-inventointi. Esitys Kaakonkulman kalastusalueen rajajokien ka-

lastosta ja kunnostustarpeista vuonna 2005 – 2006- Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry & Kymen-

laakson kalatalouskeskus ry 

Suomi I-E. 2022. Tervajoen sekä Houninjoen päähaarojen (Alajoki ja Rakkolanjoki) mätirasiaistutuk-

set helmikuussa 2022. Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry, raportti No 250/22. VIPSU-hanke.  

Toiviainen A. 2013. Virojoelta Tervajoelle – jokien kartoitus ja kunnostustarpeen arviointi. Kaakkois-

Suomen ELY-keskus 

Vihtonen M. 2016. Loppuraportti: Kaakon Jokitalkkari -hanke. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry. 

Vedenlaatu ja kalastotutkimukset: 

Saulamo K., Vähänäkki P. ja Peuhkuri N. 2007. Itäisen Suomenlahden kalaston selvitys ja sen seu-

ranta mahdollisten öljy- ja kemikaalionnettomuuksien varalta. ISKALT-hanke.  

Kraft M. ja Pykäri J. 2022. Tervajoen sähkökoekalastukset 2021. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutki-

mus Oy Raportti No 373/22 
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Kuva 22. Vilajoen valuma-alue. 
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Vilajoki sijaitsee Lappeenrannan ylämaan alueella, ja laskee Venäjän puolelle Viipurinlahteen. Vila-

joen valuma-alue on 344 km2, josta 252 km2 sijaitsee Suomen puolella. Vilajoki jakautuu läntiseen 

ja pohjoiseen haaraan. Läntinen osuus valuma-alueesta saa alkunsa Urpalonjärven kaakkoiskul-

masta kulkien Harattalanjärven, Matalajärven, Korppisenjärven ja Sotkulammen kautta Ylämaan 

keskustaan, jossa läntinen ja pohjoinen haara yhtyvät. Pohjoisen haaran latvoilla sijaitsevat Vilkjärvi 

ja Keskimmäinen. Joki kulkee Kuolemaisen, Tittaran ja Korppisen kautta, ja Korppisen eteläpuolella 

haaraan yhtyy lännestä Kirjaksesta ja Sirkjärvestä alkunsa saava Pentinjoki. Vilajoki virtaa Ylämaan 

keskustan eteläpuolelta asti yhtenäisenä jokena Lahnajärven sekä Pukaluksen kautta Venäjälle.  

Vilajokea kuormittaa koko valuma-alueen matkalla hajakuormitus. Tämän lisäksi Ylämaan puhdis-

tamo laskee vetensä Vilajokeen ja yläjuoksulla Vilajokea kuormittaa turvetuontanto. Vedenlaadun 

vaihtelu Vilajoessa on ollut vähäistä (1985-2020) (Velin 2021) ja vedenlaatu vaihtelee paikasta riip-

puen. Vesistössä on havaittu tummumiskehitystä ja ravinnepitoisuudet ovat kasvaneet. Vedenlaatu-

tarkkailussa huonoin vedenlaatu löytyy vedenpuhdistamon alapuolelta.  

Taulukko 19. Vilajoen haarojen tyypittely sekä arviot niiden ekologisista tiloista (lähde: SYKE ympä-

ristötietokannat joulukuu 2021).  

uoma tyyppi ekologinen tila 2013 ekologinen tila 2018 

Pentinjoki pienet kangasmaiden joet (Pk) hyvä hyvä 

Läntinen Vilajoki pienet turvemaiden joet (Pt) hyvä hyvä 

Vilajoen yläosa 
(pohj. haara) 

pienet kangasmaiden joet (Pk) tyydyttävä tyydyttävä 

Vilajoen alaosa keskisuuret kangasmaiden joet (Kk) tyydyttävä tyydyttävä 

 

Vilajokea tarkkailaan Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimuksen ohjelman No 2744b/17 mukaisesti, ja 

velvoitteisiin kuuluvat neljä kertaa vuodessa otettavat vesistönäytteet 6 jokinäytepisteeltä ja kahdesti 

vuodessa otettavat näytteet kahdelta järvipisteeltä. Lisäksi tarkkailuun kuuluu joka toinen vuosi Pu-

kaluksen ja Lahnajärven kasviplanktontutkimus sekä kolmen vuoden välein toteutettava sähkökoe-

kalastus 6 koealalta sekä Pukaluksella koeverkkokalastukset niin ikään 3 vuoden välein.  Vilajoen 

kuormittajilta kerätään myös kalatalouden velvoitemaksuja.  

Vilajoella on toteutettu virtavesi-inventointeja ainakin kahdesti (Karels A. 2007 & Toivanen A. 2013). 

Inventoinneissa on selvitetty isoimmat koskipaikat, niiden mahdollinen soveltuminen taimenen li-

sääntymis- ja poikastuotantoalueeksi sekä kirjattu ylös löydetyt nousuesteet. Inventoinnit on kuiten-

kin suoritettu pääasiassa niin sanotulla täsmäisku-periaatteella etukäteiskarttatarkasteluun perus-

tuen, eikä luultavasti Vilajoen pääuomaa tai sivu-uomia ole koskaan inventoitu koko uoman pituu-

delta.  
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Vilajoessa on aikaisemmin esiintynyt luontaisesti vaeltavaa meritaimenta, ja se on tunnettu hyvänä 

meritamenjokena (Hurme 1962). Tällä hetkellä luonnontuotantoa on Suomen puolelta löydetty aino-

astaan paikallisesti Käpylänkoskelta ja Pappilankoskelta. Käpylänkosken kanta saattaa jopa edus-

taa joen alkuperäistä paikallistunutta meritaimenkantaa, mutta kanta on mitä todennäköisimmin saa-

nut vaikutteita istutuksista (Koljonen 2013).  

Vilajoen Venäjän puolella virtaavassa osassa ei ole täydellisiä kalan kulkua estäviä nousuesteitä, 

sillä neuvostovallan aikana lähes kaikki rajajokien myllyt ovat hajonneet ja puurakenteet lahonneet 

pois. Lisäksi monia Venäjän rajan valvontalinjan esteaitoja on muutettu niin, etteivät ne toimi täydel-

lisinä nousuesteinä. Vilajoen osalta tämä tulisi kuitenkin selvittää. Vilajoessa esiintyy Venäjän puo-

lella alkuperäinen taimenkanta (Saulamo ym. 2007).  

Vilajoen Suomen puolella olevan osuuden kahdella alimmaisella koskella, Leinonkoskella sekä van-

hanmyllynkoskella on nousuesteet, joista ainakin Leinonkoski on mitä todennäköisimmin vaelluska-

loille täydellinen nousueste. Vanhanmyllynkoskesta kalojen nousu on luultavasti mahdollinen silloin, 

kun joessa on runsaasti vettä. Kosket sijaitsevat Myllysaaren molemmilla puolilla ja heikentävät joen 

meritaimenpotentiaalia huomattavasti.  Jos kalan kulku mahdollistettaisiin edes toiselta puolelta Myl-

lysaarea, parantaisi se joen kalataloudellista tilannetta selvästi, sillä joen pohjois- ja länsihaaroissa 

on useita koskia, joissa meritaimenen lisääntyminen olisi jo nykyisellään mahdollista (Toiviainen 

2013). Vilajoessa on kuitenkin monin paikoin kunnostustarvetta Myllysaaren yläpuolellakin ja etenkin 

joen yläjuoksun latvavesistä ja kalan kulkua estävistä rakenteista tulisi tuottaa lisätietoa.  

Taulukko 20. Vilajoen tiedettyjen virtapaikkojen koordinaatit. koskipaikkojen ja vaellusesteiden koor-

dinaatit. Sijainnit löytyvät karttakuvasta 23. Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN. 

uoma virtapaikka/koski tunnus koordinaatit N koordinaatit E 

Vilajoki Vanhanmyllynkoski 1 6738212 559370 

Vilajoki Leinonkoski/Myllykoski 2 6738096 559409 

Vilajoki Pappilan-/Koulun/Kartanonkoski 3 6740820 555193 

Vilajoki Juopperinkoski 4 6741047 555143 

Vilajoki Käpylänkoski 5 6742152 554983 

Pentinjoki Pentinjoki/Pentinjoenkoski 6 6744160 554633 

Vilajoki Mantsankoski/Korpisenkoski 7 6747384 556297 

Saarenoja Saarenoja 8 6749192 555803 

Vilajoki Lapsansuon yläp. 9 6749103 556257  

Vilajoki Ylämaankoski 10 6740456 554481 

Vilajoki Saareskoski 11 6740202 553405 

Vilajoki Pajuportaankoski 12 6740364 552227 

Kavinoja Ortokoski 13 6750844 547179 
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Taulukko 21. Vilajoen tiedetyt rakenteet ja vaellusesteet. Sijainnit löytyvät karttakuvasta 23. Koordi-

naattijärjestelmä ETRS-TM35FIN.  

uoma rakenne/este 
tun-
nus 

koordinaatit N 
koordinaatit 
E 

täydellinen nousueste? 

Vilajoki 
Leinokosken järjeste-
lypato 

a 6738094 559427 täydellinen este 

Vilajoki 
Leinonjoen säännös-
telypato 

b 6738096 559396 täydellinen este 

Vilajoki Leinon myllypato c 6738213 559376 osittainen este 

Aitjärven ap 
Aitjärven järjestely-
pato 

d 6739144 558467 ei tietoa 

Vilajoki 
Kartanonkoski kallio-
kynnykset 

e 6740814 555204 osittainen este 

Lohonjärven ap 
Lohonjärven järjeste-
lypato 

f 6741206 554569 ei tietoa 

Yläjoki 
Myllyjärvi, luvaton 
pato 

g 6748981 552646 ei tietoa 

Kavinoja Kavinoja pato  h 6749654 548381 osittainen este 

Ravatunjoki 
Ravatunjoki, tuntema-
ton rakenne 

i 6757293 553334 ei tietoa 

Vilajoki Venäjän rajalinja  ? ? ei tietoa 
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Kuva 23. Vilajoen vesistön Suomen puolen tiedettyjen virtapaikkojen ja rakenteiden sijainnit.  
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Vilajoen valuma-alueella ei ole toteutettu laajamittaisia virtavesi-inventointeja, ja pääuomasta ja 

isommista sivu-uomista tulisi saada lisätietoa. Inventointeihin tulisi käyttää Metsähallituksen inven-

tointimenetelmää (Hyvönen ym. 2005). Taimen on hyvä indikaattori virtavesiluonnolle, ja virtapaik-

kojen tilan perusteella esimerkiksi vesistön taimenen poikastuotantopotentiaalia voitaisiin arvioida 

käyttäen Trout Habitat Score -menetelmää (ICES: Pedersen 2017). Inventoinneissa voidaan havaita 

myös potentiaalisia kunnostus- ja seurantakohteita.  

Vilajoelle suositeltuja toimenpiteitä lähteineen:  

- Hajakuormituksen hallinnan toimenpiteet (maa- ja metsätalous sekä haja-asutus) (Vesipui-
tedirektiivin vesienhoitosuunnitelma, 3. kausi) 

- Pistekuormituksen hallinnan toimenpiteet (yhdyskuntien jätevedet) (Vesipuitedirektiivin ve-
sienhoitosuunnitelma, 3. kausi) 

- Vaellusyhteyden avaaminen Myllysaaren jommalta kummalta puolelta vaelluskalojen nou-
sun mahdollistamiseksi (Ikävalko ym. 2020, Vesipuitedirektiivin vesienhoitosuunnitelma 3. 
kausi, Kaakonkulman kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2021) 

- Käpylänkosken paikallisen taimenpopulaation perimän selvittäminen (Ikävalko ym. 2020) 
o istutuksia voidaan harkita vasta selvityksen jälkeen 
o DNA-näytteitä on jo otettu jonkin verran sähkökoekalastusten yhteydessä mutta li-

sää tarvittaisiin 
- Virtavesi-inventoinnit potentiaalisten lisääntymisalueiden, nousuesteiden ja kunnostuskoh-

teiden löytämiseksi  
- Lämpötilaseurannat eri puolilla vesistöä, sillä esimerkiksi lohikaloille korkeat lämpötilat ovat 

haitallisia 
- Sähkökoekalastukset ja kutupesäinventoinnit kalaston tutkimiseksi 
- Virtavesikunnostukset soveltuvilla alueilla monimuotoisuuden palauttamiseksi (Ikävalko ym. 

2020, Vesipuitedirektiivin vesienhoitosuunnitelma, 3. kausi, Kaakonkulman kalatalousalu-
een käyttö- ja hoitosuunnitelma 2021) 
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Kuva 24. Vilajoen vesistöalueen osakaskuntia 
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Aikaisemmat virtavesi-inventoinnit ja kunnostustarve: 

Ikävalko J., Vanninen V., Koskenala T., Koivurinta M., Tapaninen M. ja Vähänäkki P. 2020. 

Mustajoen meritaimenen kotiuttamissuunnitelma. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus. Raportteja 31/2020 

Karels A. 2007. Kaakonkulman joki-inventointi. Esitys Kaakonkulman kalastusalueen rajajokien ka-

lastosta ja kunnostustarpeista vuonna 2005 – 2006- Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry & Kymen-

laakson kalatalouskeskus ry 

Toiviainen A. 2013. Virojoelta Tervajoelle – jokien kartoitus ja kunnostustarpeen arviointi. Kaakkois-

Suomen ELY-keskus 

Kaakonkulman kalatalousalueen Käyttö- ja hoitosuunnitelma. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry 

2022 

Vedenlaatu ja kalastotutkimukset: 

Kraft M. 2020. Vilajoen sähkökoekelastukset 2019. Raportti No 1558/20. Saimaan Vesi- ja Ympäris-

tötutkimus Oy 

Saulamo K., Vähänäkki P. ja Peuhkuri N. 2007. Itäisen Suomenlahden kalaston selvitys ja sen seu-

ranta mahdollisten öljy- ja kemikaalionnettomuuksien varalta. ISKALT-hanke.  

Velin T. 2021. Vilajoen ja Pukalusjärven vesistötarkkailu vuodelta 2020 sekä yhteenveto vuosilta 

1985 – 2020. Raportti No 770/21. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 

 

Kallolanjoki kuuluu Vilajoen valuma-alueeseen (ks.kuva 22). Joki sijaitsee Lappeenrannan Ylä-

maalla saaden vetensä pääasiassa pienistä järvistä/lammista Kattilajärvestä, Rautapadasta, Tuher-

ruksesta, Kuuluanlammesta ja Toivarinlammesta. Kallolanjoessa on kaksi koskea, Kallolankoski ja 

Rapukoski, aivan rajavyöhykkeen tuntumassa. Joki yhtyy Vilajokeen Venäjän puolella, noin kuuden 

kilometrin päässä Suomen ja Venäjän rajasta. Suomen puolella olevan Kallolanjoen pituus on noin 

2 kilometriä latvavesistöt poissuljettuna.  

Kallolanjoesta ei ole olemassa ekologista luokittelutietoa, eikä ainakaan Hertta-ympäristötietojärjes-

telmässä ole tietoa vedenlaadun seurannasta joessa 1990-luvun jälkeen.  

Karttatarkastelun perusteella Kallolanjokea kuormittaa maa- ja metsätalous.  
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Kallolanjoelle ei ole tarkkailu- eikä kalataloudellisia velvoitteita, joten sen vedenlaatua ei tarkkailla 

säännöllisesti.  

Kallolanjoella on toteutettu virtavesi-inventointeja ainakin kerran (Toiviainen A. 2013). Inventoin-

neissa käytiin läpi Kattilajärven alapuoliset koskipaikat sekä joitakin Kattilajärven yläpuolisia alueita. 

Inventointien aikaan veden pinnankorkeudet olivat todella alhaisia ja Kattilajärven yläpuoliset inven-

toidut alueet joko kuivuneita tai joissa vesi seisoi. Kallolanjoella ei ainakaan tiedettävästi ole toteu-

tettu virtavesikunnostuksia.  

Kallolanjoessa ei ole kalan kulkua estäviä nousuesteitä. Myöskään Venäjän puolella virtaavassa 

Kallolanjoen lasku-uomassa Vilajoessa ei ole täydellisiä kalan kulkua estäviä nousuesteitä, sillä neu-

vostovallan aikana lähes kaikki rajajokien myllyt ovat hajonneet ja puurakenteet lahonneet pois. Li-

säksi Venäjän rajan valvontalinjan esteaitoja on muutettu niin, etteivät ne toimi täydellisinä nousues-

teinä. Tämä täytyisi kuitenkin selvittää Kallolanjoen osalta. Meritaimenen vaellus Itämerestä Kallo-

lanjokeen olisi tässä tapauksessa mahdollista. Vilajoessa esiintyy Venäjän puolella alkuperäinen 

taimenkanta (Saulamo ym. 2007), joten taimenta on luultavimmin esiintynyt aikaisemmin myös Kal-

lolanjoessa. Kallolanjoesta ei ole olemassa sähkökalastuaineistoa.   

Pikkunahkiainen esiintyy Tervajoen vesistössä. 

Taulukko 22. Kallolanjoen tiedettyjen koskipaikkojen koordinaatit. Koskien sijainnit löytyvät karttaku-

vasta 25. Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN. 

uoma koski tunnus koordinaatit N koordinaatit E 

Kallolanjoki Kallolankoski 1 6734032 559833 

Kallolanjoki Rapukoski 2 6734176 559385 

 



  

 

ETELÄ-KARJALAN RAJAJOKIA 
57 (78)  Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 

 

Kuva 25. Kallolanjoen koskia 
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Kallolanjoella ei ole toteutettu laajamittaisia virtavesi-inventointeja, ja joesta tulisi saada lisätietoa. 

Inventointeihin tulisi käyttää Metsähallituksen inventointimenetelmää (Hyvönen ym. 2005). Taimen 

on hyvä indikaattori virtavesiluonnolle, ja virtapaikkojen tilan perusteella esimerkiksi vesistön taime-

nen poikastuotantopotentiaalia voitaisiin arvioida käyttäen Trout Habitat Score -menetelmää (ICES: 

Pedersen 2017). Inventoinneissa voidaan havaita myös potentiaalisia kunnostus- ja seurantakoh-

teita.  

- Hajakuormituksen hallinnan toimenpiteet 
- Virtavesi-inventoinnit 
- Elinympäristökunnostukset Kallolankoskella sekä Rapukoskella monimuotoisuuden palaut-

tamiseksi (Ikävalko ym. 2020, Toivianen 2013) 
o Siirtoistutuksia Vilajoen yläosilta voisi harkita kunnostusten jälkeen 

- Venäjän ja Suomen välisen raja-aidan kalankulkumahdollisuuksien selvittäminen ja tarvitta-
essa kalankulun helpottaminen 

- Lämpötilaseurannat eri puolilla vesistöä, sillä esimerkiksi lohikaloille korkeat lämpötilat ovat 
haitallisia 

- Sähkökoekalastukset ja tulevaisuudessa mahdollisesti kutupesäinventoinnit kalaston tutki-
miseksi 

 

Kallolanjoen vesistöalueen osakaskuntia on esitelty Vilajoen vesistökarttakuvassa 24. 

Aikaisemmat virtavesi-inventoinnit ja kunnostustarve: 

Ikävalko J., Vanninen V., Koskenala T., Koivurinta M., Tapaninen M. ja Vähänäkki P. 2020. 

Mustajoen meritaimenen kotiuttamissuunnitelma. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus. Raportteja 31/2020 

Toiviainen A. 2013. Virojoelta Tervajoelle – jokien kartoitus ja kunnostustarpeen arviointi. Kaakkois-

Suomen ELY-keskus 

Vedenlaatu ja kalastotutkimukset: 

Saulamo K., Vähänäkki P. ja Peuhkuri N. 2007. Itäisen Suomenlahden kalaston selvitys ja sen seu-

ranta mahdollisten öljy- ja kemikaalionnettomuuksien varalta. ISKALT-hanke.  
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Kuva 26. Kaltonjoki (Santajoki) ja sen valuma-alue 

Kaltonjoen (Venäjän puolella Santajoen) latvat sijaitsevat Lappeenrannan ylämaan Ottojärvellä, 

josta joki virtaa Ylijärven, Husujärven, Myllylammen sekä Ylä- ja Ala-Sammalisen kautta Venäjän 

puolelle ja sieltä aina Suomenlahteen. Kaltonjoen valuma-alue on 187 km2, josta Suomen puolella 

122 km2.  

Kaltonjokea kuormittaa maa- ja metsätalouden hajakuormitus. Lisäksi joessa on Suomen puolella 

paljon rakenteita ja siihen on kohdistunut muokkaustoimenpiteitä.  Kaltonjoen vesi on humuspitoista, 

tummaa, lievästi rehevää ja lievästi hapanta (SYKE ympäristötietojärjestelmät, toukokuu 2022). 

Taulukko 23. Kaltonjoen tyypittely sekä ekologisen tilan arviot (lähde: SYKE ympäristötietokannat 

tammikuu 2022).  

uoma tyyppi ekologinen tila 2013 ekologinen tila 2018 

Kaltonjoki pienet kangasmaiden joet (Pk) tyydyttävä tyydyttävä 
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Kaltonjoella on toteutettu virtavesi-inventointeja ainakin kahdesti (Karels 2007 & Toiviainen 2013). 

Inventoinneissa on selvitetty pääuoman koskipaikat sekä nousuesteet. Lisäksi Kaltonjoen kalastoa 

on tutkittu vuonna 2006 joen ylä- ja alaosien sähkökoekalastuksin (Koekalastusrekisteri 17.1.2022). 

Koekalastuksissa saaliiksi on saatu ahventa, haukea ja madetta.  

Kaltonjoesta on säännöllisiä vedenlaatutietoja vuodesta 1972 lähtien. Kaltonjoessa esiintyy Venäjän 

puolella alkuperäinen meritaimenkanta (Saulamo ym. 2007). Suomen puolella taimenista ei kuiten-

kaan ole tehty havaintoja. Koljonen ym. 2013 raportissa taimenia sanotaan saaneen sähkökalastuk-

sissa myös Suomen puolelta, mutta ilmeisesti tulokset ovat Venäjän puolen koealoilta.   

Kaltonjoessa on aikaisemmin esiintynyt luontaisesti vaeltavaa meritaimenta, ja se on tunnettu hy-

vänä meritamenjokena (Hurme 1962). Kaltonjoen kalataloudellista arvoa on kuitenkin pidetty pidetty 

vähäisenä, sillä nousuesteitä on suomen puolella jopa 4. Joki vaatisikin Suomen puolella mittavia 

kunnostustoimenpiteitä vaelluskalakantojen elvyttämiseksi (Ikävalko ym 2020). Kaltonjoessa esiin-

tyy Venäjän puolella kuitenkin alkuperäinen meritaimenkanta (Saulamo ym. 2007), joka vaikuttaa 

elinvoimaisimmalta muihin Viipurinlahteen laskeviin jokiin verrattaessa (Pekka Vähänäkki, suullinen 

tiedonanto 17.2.2022). Tästä syystä joen potentiaalia ei tulisi sivuuttaa.  

Kaltonjoen Venäjän puolella virtaavassa Santajoen osassa ei ole täydellisiä kalan kulkua estäviä 

nousuesteitä, sillä neuvostovallan aikana lähes kaikki rajajokien myllyt ovat hajonneet ja puuraken-

teet lahonneet pois. Lisäksi Venäjän rajan valvontalinjan esteaitoja on muutettu niin, etteivät ne toimi 

täydellisinä nousuesteinä (Markus Tapaninen, tiedonanto sähköpostitse 3.1.2021). Kaltonjoen 

osalta tämä tulisi kuitenkin varmistaa. Kaltonjoella meritaimenen vaellus aina Suomen puolen nou-

suesteille asti on siis luultavasti mahdollista.  

Kuvia Kaltonjoen vaellusesteistä ja koskipaikoista löytyy Toiviainen 2013 raportista.  

Taulukko 24. Kaltonjoen tiedettyjen virtapaikkojen koordinaatit. Sijainnit löytyvät karttakuvasta 27. 

Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN.   Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN.   

uoma virtapaikka/koski tunnus koordinaatit N koordinaatit E 

Kaltonjoki Kaltonjoenkoski 1 6731146 557692 

Husujärven ap Husunpadot 2 6732787 554375 

Isunoja Ketunkoski 3 6737520 548927 
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Taulukko 25. Kaltonjoen vesistön tiedetyt rakenteet ja vaellusesteet. Sijainnit löytyvät karttakuvasta 

27. Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN.   

uoma rakenne/este tunnus koordinaatit N koordinaatit E kalankulun esteellisyys 

Kaltonjoki 
Kaltonjoenkoski/Ala-Sam-
malisen pato 

a 6731146 557692 täydellinen este 

Kaltonjoki Ala-Sammalisen ap b 6731374 557388 ei tietoa 

Alajoki Myllylammen pato c 6731943 554942 ei tietoa 

Husujärven ap Husunpadot d 6732787 554375 
2 patoa, joista toinen täy-
dellinen ja toinen osittai-
nen nousueste 

Jokimiehenjoki Ylijärven säännöstelypato e 6735166 552185 täydellinen este 

Isunoja 
Ketunkoski/Isunojan vesi-
laitospato 

f 6737520 548927 täydellinen este 

Kaltonjoki Venäjän rajalinja  ? ? ei tietoa 

 

 

Kuva 27. Kaltonjoen vesistön Suomen puolen tiedettyjen virtapaikkojen ja vaellusesteiden sijainnit 

Kaltonjoen valuma-alueella ei ole toteutettu laajamittaisia virtavesi-inventointeja, ja pääuomasta ja 

isommista sivu-uomista tulisi saada ajankohtaista lisätietoa. Inventointeihin tulisi käyttää Metsähal-

lituksen inventointimenetelmää (Hyvönen ym. 2005). Taimen on hyvä indikaattori virtavesiluonnolle, 
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ja virtapaikkojen tilan perusteella esimerkiksi vesistön taimenen poikastuotantopotentiaalia voitaisiin 

arvioida käyttäen Trout Habitat Score -menetelmää (ICES: Pedersen 2017).  

Kaltonjoelle suositeltuja toimenpiteitä lähteineen: 

- Hajakuormituksen hallinnan toimenpiteet (metsätalous) (Vesipuitedirektiivin vesienhoito-
suunnitelma, 3. kausi) 

- virtavesi-inventoinnit 
- Selvitys nousuesteistä ja kunnostusmahdollisuuksista (Vesipuitedirektiivin vesienhoitosuun-

nitelma, 3. kausi) 
- Venäjän ja Suomen välisen raja-aidan kalankulkumahdollisuuksien selvittäminen ja tarvitta-

essa kalankulun helpottaminen 
- Lämpötilaseurannat eri puolilla vesistöä, sillä esimerkiksi lohikaloille korkeat lämpötilat ovat 

haitallisia 
- Sähkökoekalastukset ja myöhemmin kutupesäinventoinnit kalaston tutkimiseksi 
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Kuva 28. Kaltonjoen vesistöalueen osakaskuntia 
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Aikaisemmat virtavesi-inventoinnit ja kunnostustarve: 

Hurme, S. 1962. Suomen Itämeren puoleiset vaelluskalajoet. Maataloushallituksen kalataloudellinen 

tutkimusosasto. Monistettuja julkaisuja N:o 24. 187 s. 

Ikävalko J., Vanninen V., Koskenala T., Koivurinta M., Tapaninen M. ja Vähänäkki P. 2020. 

Mustajoen meritaimenen kotiuttamissuunnitelma. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus. Raportteja 31/2020 

Karels A. 2007. Kaakonkulman joki-inventointi. Esitys Kaakonkulman kalastusalueen rajajokien ka-

lastosta ja kunnostustarpeista vuonna 2005 – 2006- Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry & Kymen-

laakson kalatalouskeskus ry 

Toiviainen A. 2013. Virojoelta Tervajoelle – jokien kartoitus ja kunnostustarpeen arviointi. Kaakkois-

Suomen ELY-keskus 

Kaakonkulman kalatalousalueen Käyttö- ja hoitosuunnitelma. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry 

2022 

Vedenlaatu ja kalastotutkimukset: 

Koljonen, M-L., Janatuinen, A., Saura, A., & Koskiniemi, J. 2013 Genetic structure of Finnish and 

Russian sea trout pop-ulations in the Gulf of Finland area. Working papers of the Finnish Game and 

Fisheries Institute 25/2013. ISBN 978‐952‐303‐067‐1 

Saulamo K., Vähänäkki P. ja Peuhkuri N. 2007. Itäisen Suomenlahden kalaston selvitys ja sen seu-

ranta mahdollisten öljy- ja kemikaalionnettomuuksien varalta. ISKALT-hanke.  
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Kuva 29. Urpalanjoki ja sen valuma-alue 

Urpalanjoki saa alkunsa salpausselältä Lappeenrannan ja Luumäen alueilta laskien Suomenlahteen 

Venäjän puolella. Urpalanjoen vesistöalueen pinta-ala on 557 km2, josta Suomen puolella on 467 

km2.  Lännessä alkuhaarana on Kirkkojoki ja idässä Urpalonjärvi ja sen lasku-uoma. Joet yhtyvät 

Haimilan ja Jurvalan välillä, jonka jälkeen joki jatkuu hyvin tasaisena noin 26 km. Joen koskisin osuus 

on Perä-Kasarista aina Kaitain kylään asti, jonka aikana Urpalanjoki putoaa noin 25 metriä.  
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Urpalanjoen vesistöalueelle kohdistuu runsaasti monenlaista kuormitusta. Maa- ja metsätalouden 

kuormitusta on koko valuma-alueella, ja Kirkkojokeen lasketaan Taavetin jätevedenpuhdistamon 

purkuvedet. Lisäksi jokeen kohdistuu myös haja-asutuksen sekä turvetuotannon kuormitusta. Urpa-

lanjoen vesi on yleisluonteeltaan ravinteikasta, sameaa, humuspitoista, melko tummaa sekä rauta-

pitoista (Velin 2021).  

Urpalanjokea perattiin vuosien 1986 – 1993 Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen järjestelyhank-

keessa 45 km matkalta Suurijärven Luusuaan Joutsenkosken yläpuolelta (Saukkonen ym 2009). 

Joutsenkosken ja Urpalonjärven säännöstelypatojen lisäksi rakennettiin 11 pohjapatoa. Hankkeessa 

kaivettiin myös uusia ojia ja vanhoja perattiin. Hankkeessa tehtiin myös pengerryksiä ja rakennettiin 

pumppaamoja. Joen perkaus lisäsi veden virtausnopeuksia ja on vaikuttanut yläjuoksun vähäveti-

syyteen. 

Taulukko 25. Urpalanjoen vesimuodostumien tyypittely sekä ekologisen tilan arviot (lähde: SYKE 

ympäristötietokannat, toukokuu 2022) 

uoma tyyppi ekologinen tila 2013 ekologinen tila 2018 

Urpalanjoki, yläosa Keskisuuret turvemaiden joet (Kt) välttävä välttävä 

Urpalanjoki, alaosa Keskisuuret turvemaiden joet (Kt) tyydyttävä tyydyttävä 

Ihakselanjoki Pienet turvemaiden joet (Pt) ei määritetty hyvä 

Kirkkojoki pienet kangasmaiden joet (Pk) huono välttävä 

 

Urpalanjoen veden laatua on seurattu jo 1980-luvulta lähtien. Tällä hetkellä tarkkailua suoritetaan 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n velvoitetarkkailuohjelman No 1554b/18 mukaisesti, ja vel-

voitteisiin kuuluvat neljä kertaa vuodessa otettavat näytteet 12 jokinäytepisteeltä Urpalanjoesta sekä 

Kirkkojoesta. Tämän lisäksi Taavetin puhdistamon alapuolisesta Suurijärvestä otetaan yhdeltä pis-

teeltä näyte 2 kertaa vuodessa. Tarkkailuun kuuluvat myös joka kolmas vuosi toteutettava kasvi-

planktontarkkailu sekä Piilevätarkkailu. Urpalanjoen kalastoa tarkkaillaan kolmen vuoden välein 4 

koealalla suoritettavin sähkökoekalastuksin. Urpalajoelta on säkökalastusaineistoa vuodesta 2009 

lähtien. Urpalanjoen kuormittajilta kerätään myös kalatalouden velvoitemaksuja. 

Urpalanjoella on suoritettu virtavesi-inventointeja (Karels 2007, Urpalanjokialueen kehittämishanke, 

Saukkonen ym. 2009), mutta monesti inventoinnit on tehty etukäteiskarttatarkasteluun perustuen, 

eikä koko vesistöä sivu-uomineen ole inventoitu.  

Etelä-Karjalan Kalatalouskeskus ry on toteuttanut Urpalanjoella vuosina 2011-2013 Urpalanjokialu-

een kehittämishankkeen (Karels & Vihtonen 2013), jonka aikana kunnostettiin Muurikkalan padon 

alapuolisia koskialueita sekä virta-alueita muualla Urpalanjoen vesistössä, kuten pääuomassa, Kirk-

kojolla, Ihakselanjoella sekä siihen laskevalla Saarensuunpurolla. Hankkeessa toteutettiin myös me-

rilohen ja harjuksen istutuksia. Lisäksi vuosina 2014-2016 käynnissä olleessa Kaakon jokitalkkari-

hankkeessa (Vihtonen 2016) suoritettiin virtavesikunnostuksia Urpalanjoen vesistöalueella Kirkkojo-
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ella sekä Lanakoskella. Urpalanjoen vesistön latva-alueilla sekä Venäjän puolella on todettu esiinty-

vän erittäin uhanalaista jokirapua, jonka kannat ovat pitkälti muualla vesistössä taantuneet täplära-

vun levittäytymisen myötä. Jokiravun elinalueita on myös kunnostettu Suomen puolella.  

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy suoritti virtavesikunnostuksen Kirkkojoen maantiesillan kos-

kella syksyllä 2021, sillä aikaisemmissa virtavesihankkeissa kunnostetut lisääntymisalueet olivat pa-

hasti vaurioituneet sillankorjaustöiden yhteydessä (Suomi 2021). 

ELY-keskus toteutti vuonna 2016 Muurikkalan kalatien rakentamisen, mikä mahdollisti kalan kulun 

Urpalanjoen Suomen puolen alajuoksulta aina Salajärven padolle asti. Salajärven patoon rakennet-

tiin kalatie vuonna 2021, ja kalojen vaellusyhteys Itämerestä on nyt auki Joutsenkoskelle asti. Jout-

senkosken kalatien suunnittelu on merkitty vesipuitedirektiivin uusimman kauden ohjelmaan. 

Urpalanjoen alueella toimii myös vuonna 2008 perustettu paikallinen Urpalanjokialue Lohijoeksi ry, 

jonka toiminnan tarkoituksena on edistää Urpalanjokialueen suojelua ja virkistyskäyttöarvoa sekä 

vaalia joen säilyttämistä merilohijokena. Yhdistys on organisoinut aktiivisesti täydennyskunnostuksia 

eri puolilla vesistöä.  

Urpalanjoki tunnetaan historiallisesti hyvänä meritaimenjokena, (Hurme 1962), mutta nousuesteet, 

veden laadun heikentyminen ja perkuutoimet hävittivät kalat joen Suomen puoleisista osista aikai-

semmin.  Urpalanjoessa on mahdollisesti aikaisemmin esiintynyt myös merilohta (Hurme 1962). Ur-

palanjoessa esiintyy Venäjän puolella alkuperäinen taimenkanta (Saulamo ym. 2007, Koljonen 

2013).  

Venäjän puolella virtaavassa osassa ei ole täydellisiä kalan kulkua estäviä nousuesteitä, sillä neu-

vostovallan aikana lähes kaikki rajajokien myllyt ovat hajonneet ja puurakenteet lahonneet pois. Li-

säksi Venäjän rajan valvontalinjan esteaitoja on Urpalanjoen osalta muutettu niin, etteivät ne toimi 

täydellisinä nousuesteinä. Näin ollen meritaimenen ja mahdollisesti merilohen vaellus Itämerestä 

Suomen puolen alueelle on mahdollista (Markus Tapaninen, tiedonanto sähköpostitse 3.1.2022).  

Aikaisemmin kalojen vaellus päättyi Suomen puolella Muurikkalan padolle, jonka alapuolella tehtiin 

havaintoja lohikaloista aina 1960-luvulle asti (Hurme 1962). Tämän jälkeen kalat katosivat, ja uusia 

havaintoja tehtiin vasta 50 vuotta myöhemmin Urpalanjokialueen kehittämishankkeen yhteydessä 

tehtyjen padon alapuolisten kunnostusten yhteydessä (Karels & Vihtonen 2013). Havaittujen kalojen 

arvioitiin olevan joen alkuperäistä kantaa (Koljonen 2013). Vuonna 2016 ELY-keskus rakensi Muu-

rikkalaan kalatien, jonka jälkeen kutukaloja, luultavasti luonnonkantaisia meritaimenia on havaittu 

nousevan kalatiestä vuosittain noin 10-20 kpl (Raunio & Kirsi 2021). Syksyllä 2021 myös ylempänä 

olevaan Salajärven patoon rakennettiin kalatie, ja kalojen vaellusta Salajärvestä aina Joutsenkos-

kelle asti tullaan mitä luultavimmin seuraamaan tulevaisuudessa kalalaskureilla. Tällä hetkellä vael-

luskalojen matka päättyy Joutsenkoskelle, mutta vesipuitedirektiivin uuteen ohjelmaan on kirjattu 

kalatien rakentaminen myös Joutsenkosken patoon. Joutsenkosken kalatie vapauttaisikin joen lo-

pullisesti täydellisistä nousuesteistä, sillä Joutsenkoskesta ylöspäin Perä-Kasarin kylässä Sahakos-

kella oleva kallio on vain osittainen nousueste.  



  

 

ETELÄ-KARJALAN RAJAJOKIA 
68 (78)  Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry 

Urpalanjoen vesistön yläosilla Kirkkojoessa elää paikallinen taimenkanta, joka on perua yli 30 vuotta 

sitten toteutetuista Luutajokisen kannan istutuksista (Vihtonen 2012: Meritaimen palasi Urpalanjo-

keen. Suomen kalastuslehti 7: 22-23).  

Urpalanjoessa esiintyy myös nahkiaista sekä harjusta (Koljonen 2013). Harjus on alun perin ilmei-

sesti peräisin istutuksista (Saimaan tai Puruveden kantaa), ja uusia istutuksia suoritettiin Urpalanjo-

kialueen kehittämishankkeen yhteydessä joen keskijuoksulle (Karels & Vihtonen 2013), kun aikai-

sempien istutusten perua olevan, joen keskijuoksulla lisääntyneen populaation arvioitiin hävinneen 

vesistöstä (Manu Vihtonen, suullinen tiedonanto 29.4.2022). Yläjuoksun luonnonravintolammikoista 

oletetaan myös karanneen harjuksia, joita on tavattu esimerkiksi Kirkkojoella sähkökalastusten yh-

teydessä.  

Urpalanjokialueen kehittämishankkeessa vesistöön istutettiin merilohia, ja padonpurkujen jälkeen 

istutettujen yksilöiden jälkeläisiä on saattanut nousta kalateistä. Tätä on kuitenkin vaikea varmistaa 

seurannassa käytössä olevilla kalalaskureilla, sillä taimen ja lohi on vaikea erottaa toisistaan.  

Urpalanjoen nahkiaiskannasta löytyy vähän tietoa, mutta esimerkiksi vuoden 1986 nahkiaissaaliin 

todettiin olevan 6 600 kpl (Mäkelä & Kokko 1990). Vesistössä esiintyy luultavasti myös istutuksista 

peräisin olevia ankeriaita, ja ainakin yhdestä yksilöstä on havainto Ihakselanjoen latvoilta (Manu 

Vihtonen, suullinen tiedonanto 29.4.2022)  
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Taulukko 26. Urpalanjoen vesistön tiedettyjen virtapaikkojen koordinaatit. Sijainnit löytyvät karttaku-

vasta 30. Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN. 

uoma koski/virtapaikka tunnus koordinaatit N koordinaatit E 

Kanaoja Kanaoja 1 6721523 549696 

Urpalanjoki Laisniemen silta 2 6721933 549261 

Urpalanjoki Tynnyrikoski 3 6723648 549868 

Urpalanjoki Muurikkala 4 6724018 549725 

Urpalanjoki Lanakoski 5 6724485 549350 

Urpalanjoki Hevoskoski 6 6725604 553278 

Urpalanjoki Salakoski 7 6725825 553388 

Urpalanjoki Joutsenkoski 8 6730110 551097 

Urpalanjoki Kaitainkoski 9 6733314 546566 

Urpalanjoki Kaitain Myllykoski 10 6733570 546543 

Urpalanjoki Huuhankoski 11 6736255 546506 

Urpalanjoki Tevalaisenkoski 12 6737022 545914 

Ihakselanjoki Alin koski 13 6737168 546310 

Urpalanjoki Römminkoski 14 6738302 541554 

Urpalanjoki Pitkäkoski 15 6738536 541071 

Urpalanjoki Tuomistonkoski 16 6739517 539420 

Urpalanjoki Aittokoski 17 6741274 539491 

Urpalanjoki Pätärilä 18 6747764 538340 

Urpalanjoki Hyrylänkoski 19 6755923 540570 

Kirkkojoki Kirkkojoen alimmainen 20 6755223 539586 

Kirkkojoki Kirkkojoen Myllykoski 21 6755301 537057 

Kirkkojoki Kirkon maantiesillankoski 22 6754093 535884 

Kirkkojoki Mansikkakoski (Parsikko) 23 6753271 533534 

Kirkkojoki Tainantien silta 24 6752751 531967 

Kirkkojoki vt26 silta 25 6752275 529841 
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Taulukko 27. Urpalanjoen vesistön tiedetyt rakenteet ja vaellusesteet. Sijainnit löytyvät karttakuvasta 

30. Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN 

uoma rakenne tunnus koordinaatit N koordinaatit E nousueste 

Tuorusoja Tuorusjärven pato a 6730098 551068 osittainen este 

Urpalanjoki Miehikkälän Myllykosken kalatie b 6756253 544123 ei este 

Urpalanjoki Salajärvenkosken kalatie c 6725785 553481 ei este 

Urpalanjoki Joutsenkosken pato d 6724350 547205 täydellinen este 

Ihakselanjoki Hirvaslammen pato e 6737197 546285 ei tietoa 

Urpalanjoki Pohjapato f 6737377 543141 ei este 

Urpalanjoki Pohjapato g 6737996 541756 ei este 

Urpalanjoki Römminkosken pato h 6738382 541561 ei este 

Urpalanjoki Kasarinjärven pato i 6738661 541651 ei este 

Urpalanjoki Kasarin Myllykoski j 6738900 540014 ei este/osittainen este 

Urpalanjoki Pohjapato k 6741171 539527 ei este 

Urpalanjoki Pohjapato l 6742382 539078 ei este 

Urpalanjoki Pohjapato m 6745265 537231 ei este 

Urpalanjoki Pohjapato n 6747244 537751 ei este 

Urpalanjoki Pohjapato o 6747794 538350 ei este 

Urpalanjoki Pohjapato p 6752310 541687 ei este 

Urpalanjoki Pohjapato q 6756039 540700 ei este 

Urpalanjoki Suur-Urpalonjärven pato r 6756253 544123 ei este 

Urpalanjoki Venäjän rajalinja  ? ? ei este 
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Kuva 30. Urpalanjoen vesistön Suomen puolen tiedettyjen virtapaikkojen ja rakenteiden sijainnit 
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Urpalanjoen vesistössä ei ole toteutettu laajamittaisia virtavesi-inventointeja, ja pääuomasta ja isom-

mista sivu-uomista tulisi dokumentoida ainakin virtapaikat. Taimen on hyvä indikaattori virtavesiluon-

nolle, ja virtapaikkojen tilan perusteella esimerkiksi vesistön taimenen poikastuotantopotentiaalia 

voitaisiin arvioida käyttäen Trout Habitat Score -menetelmää (ICES: Pedersen 2017). Inventoin-

neissa voidaan havaita myös potentiaalisia kunnostus- ja seurantakohteita.  

Urpalanjoelle suositeltuja toimenpiteitä lähteineen:  

- Hajakuormituksen hallinnan toimenpiteet (maa- ja metsätalous sekä haja-asutus) (Vesipui-
tedirektiivin vesienhoitosuunnitelma, 3. kausi) 

- Pistekuormituksen hallinnan toimenpiteet (yhdyskuntien jätevedet ja turvetuotanto) (Vesi-
puitedirektiivin vesienhoitosuunnitelma, 3. kausi) 

- Suuri-Urpalon padon muutos (selvitys ja suunnittelu), Sahakosken osittaisen nousuesteen 
poisto, Joutsenkosken kalatien suunnittelu ja lupamuutosprosessi, virtavesikunnostukset 
(Vesipuitedirektiivin vesienhoitosuunnitelma, 3. kausi) 

- Virtavesi-inventoinnit potentiaalisten lisääntymisalueiden ja kunnostuskohteiden löytä-
miseksi esimerkiksi Trout Habitat Score –menetelmää käyttäen. 

o virtavesi-inventoinneille ja -kunnostuksille tarvetta olisi etenkin Ihakselanjoessa (hy-
välaatuinen vesi), Kolmikannanojassa, Tuorusojassa, Ravinsaarassa (viileä vesi, 
hienoja perattuja koskipaikkoja) sekä Väkevänjärven pohjoispuolen lähdepurossa 
(Manu Vihtonen, suullinen tiedonanto 29.4.2022).  

o Niemistenpitkä saattaa olla liian hapanvetistä ja Ruskianvedenoja on ehkä liian vä-
hävetinen, mutta molemmat vaatisivat selvitystä (Manu Vihtonen, suullinen tie-
donanto 29.4.2022) 

o Tuorusjärven pato estää kalankulun alas ja ylöspäin. Sen mahdollinen muuttaminen 
pohjapadoksi olisi tarpeellista (Manu Vihtonen, suullinen tiedonanto 29.4.2022) 

- lämpötilaseurantoja tulisi toteuttaa potentiaalisilla alueilla, sillä esimerkiksi taimenelle kor-
keat lämpötilat ovat haitallisia. 

- Sähkökalastuksia sekä kutupesäinventointeja tulisi toteuttaa tutkittaessa taimenen levittäy-
tymistä padonpurkuoperaatioiden jälkeen 
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kuva 31. Urpalanjoen  vesistöalueen osakaskuntia 
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Aikaisemmat virtavesi-inventoinnit ja kunnostustarve: 

Hurme, S. 1962. Suomen Itämeren puoleiset vaelluskalajoet. Maataloushallituksen kalataloudellinen 

tutkimusosasto. Monistettuja julkaisuja N:o 24. 187 s. 

Karels A. 2007. Kaakonkulman joki-inventointi. Esitys Kaakonkulman kalastusalueen rajajokien ka-

lastosta ja kunnostustarpeista vuonna 2005 – 2006- Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry & Kymen-

laakson kalatalouskeskus ry 

Karels A. & Vihtonen M. 2013. Urpalanjokialueen kehittämishanke: loppuraportti. Etelä-Karjalan Ka-

latalouskeskus. 

Suomi 2021. Taavetin Kirkkojoen virtavesikunnostus lokakuussa 2021. Saimaan Vesi- ja Ympäris-

tötutkimus Oy Raportti No 3328/21.  

Vihtonen M. 2016. Loppuraportti: Kaakon Jokitalkkari -hanke. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry. 

Vihtonen M. 2016. Kaakon jokitalkkari –hanke. EKOenergian ympäristörahasto 2015-2016. Virojoki 

ja Urpalanjoki. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry.  

Kaakonkulman kalatalousalueen Käyttö- ja hoitosuunnitelma. Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry 

2022 

Vedenlaatu ja kalastotutkimukset: 

Koljonen, M-L., Janatuinen, A., Saura, A., & Koskiniemi, J. 2013 Genetic structure of Finnish and 

Russian sea trout pop-ulations in the Gulf of Finland area. Working papers of the Finnish Game and 

Fisheries Institute 25/2013. ISBN 978‐952‐303‐067‐1 

Kraft M. & Pykäri J. 2022. Urpalanjoen sähkökoekalastukset 2021. Saimaan Vesi- ja Ympäristötut-

kimus Oy Raportti No 385/22 

Mäkelä H. & Kokko H. 1990. Nahkiaiskantojen hoito. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja Nro 

208.  

Raunio J. & Kirsi J. 2021. Vaelluskalojen määrän arviointi Urpalanjoen Myllykosken kalatiessä 

vuonna 2021. Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 539/2021.  

Saukkonen P., Eteläpää A. ja Ritari J. 2009. Urpalanjoen kunnostuksen esiselvitys. Saimaan Vesi- 

ja Ympäristötutkimus Oy Raportti No 1133/09.  

Saulamo K., Vähänäkki P. ja Peuhkuri N. 2007. Itäisen Suomenlahden kalaston selvitys ja sen seu-

ranta mahdollisten öljy- ja kemikaalionnettomuuksien varalta. ISKALT-hanke.  

Velin T. 2021. Urpalanjoen fysikaalis-kemiallisen tarkkailun yhteenveto vuodelta 2020 ja pitkäaikais-

tarkastelu vuosilta 2003-2020. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy Raportti No 1008/21.  
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Vesistökunnostuksia ei saa koskaan suorittaa ilman vesialueen omistajan ja ELY-keskuksen 

vesistöyksikön lupaa! Vesistökunnostuksissa tulee ottaa huomioon muun muassa vesilaki, ympä-

ristönsuojelulaki, metsälaki sekä alueen kulttuurilliset arvot.  

Tavallisesti virtavesikunnostuksiin ei tarvita vesilain mukaista lupaa, mutta sen tarve tulee aina sel-

vittää lausuntopyyntönä valvontaviranomaiselta, eli ELY-keskuksen vesistöyksiköltä (Etelä-Karja-

lassa Kaakkois-Suomen ELY-keskus). ELY-keskukselta pyydetään lausunto myös siinä tapauk-

sessa, jos kohde sijaitsee esimerkiksi suojellulla alueella. Jos kohteessa on esimerkiksi vanhoja ra-

kennelmia, tulee kulttuuriperinnöllisistä arvoista tiedustella maakuntamuseolta.  

Hyvään lausuntopyyntöön kannattaa liittää: 

- hyvä maastokartta, josta selviää toimenpiteet sekä kiinteistörajat 
- valokuvat 
- tiedossa olevat luonto- ja kulttuuriset arvot 
- ojitusyhteisö 
- saadut suostumukset (maanomistajat, osakaskunnat jne) 
- Suunnitellut toimenpiteet ja arvio niiden vaikutuksista 

 

Joissakin tapauksissa virtavesikunnostuksiin tarvitaan vesilain mukainen lupa, esimerkiksi jos ky-

seessä on vedenkorkeuteen tai vedenjuoksuun vaikuttavan rakenteen poisto (esimerkiksi nousues-

teet). Jos lupa vaaditaan, se haetaan Aluehallintovirastolta (AVI).  

Lisää tietoa lupahakemuksista ja luvantarpeesta saa esimerkiksi paikalliselta ELY-keskukselta. 

Vesistökunnostuksia ei saa tehdä ilman vesialueen omistajan lupaa. Vesialueet ovat yleensä osa-

kaskuntien omistuksessa, ja välillä on vaikea selvittää, minkä osakaskunnan, henkilön tai yhtiön 

omistuksessa oma kohde on. Tähän raporttiin on koottu jotakin tietoa Etelä-Karjalan rajajokien osa-

kaskunnista. Tarkempia tietoa voi kysellä esimerkiksi paikalliselta kalatalouskeskukselta (Etelä-Kar-

jalassa Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry) sekä kalaviranomaiselta (Etelä-Karjalassa Varsinais-

Suomen ELY-keskus). Lisäksi kiinteistörekisteriotteita saa maksua vastaan Maanmittauslaitoksesta, 

kunnista sekä Digi- ja väestötietovirastosta.  
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Vesistönkunnostushankkeisiin on mahdollista saada niin julkista kuin yksityistä rahallista tukea. Jul-

kista tukea on mahdollista hakea esimerkiksi valtion ja Euroopan unionin suojelu- ja kehittämisohjel-

mista, ja yksityistä rahoitusta voi hakea esimerkiksi säätiöiltä ja yrityksiltä. Lisäksi joissain vesistöissä 

käytössä olevat kalatalousmaksut ovat joustava resurssi kunnostus-, kalatie- ja istutushankkeisiin. 

rahatpintaan.fi –sivustolle on myös koottu tietoa eri rahoituslähteistä hakuaikoineen. 

Neuvontaa ja asiantuntija-apua virta- ja pienvesien kunnostus- ja kartoitushankkeisiin tarjoavat esi-

merkiksi paikalliset vesiensuojeluyhdistykset, ELY-keskuksen kalatalouspalvelut ja vesistöyksikkö, 

WWF, paikalliset kalatalouskeskukset sekä kuntien ja kaupunkien ympäristönsuojeluyksiköt.  

Haluan kiittää VIPSU-hankkeen ohjausryhmää tärkeistä kommenteista sekä avusta raportin luomi-

sessa. Erityisen paljon apua, tietoa ja neuvoja antoivat Manu Vihtonen (WWF), Aarno Karels (Karels 

Oy) sekä Vesa Vanninen (Varsinais-Suomen ELY-keskus). Lisäksi korvaamatonta tietoa ja kom-

mentteja sain Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Markus Tapaniselta, Pekka Vähänäkiltä ja Joonas 

Ikävalkolta. Kiitos myös kaikille alueen asukkaille ja aktiiveille, joiden paikallistietämyksellä raporttia 

on täydennetty.  
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Ikävalko J., Vanninen V., Koskenala T., Koivurinta M., Tapaninen M. ja Vähänäkki P. 2020. 

Mustajoen meritaimenen kotiuttamissuunnitelma. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
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Karels A. 2007. Kaakonkulman joki-inventointi. Esitys Kaakonkulman kalastusalueen rajajokien ka-

lastosta ja kunnostustarpeista vuonna 2005 – 2006- Etelä-Karjalan kalatalouskeskus ry & Kymen-

laakson kalatalouskeskus ry 
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Koljonen, M-L., Janatuinen, A., Saura, A., & Koskiniemi, J. 2013 Genetic structure of Finnish and 

Russian sea trout pop-ulations in the Gulf of Finland area. Working papers of the Finnish Game and 

Fisheries Institute 25/2013. ISBN 978‐952‐303‐067‐1 
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