




Lappeenrannan Ylämaalla Rummun kylän läpi virtaava Tervajoki on rajajoki, joka saa vetensä pää-
osin sen latvoilla sijaitsevista Sarkasen järvistä, Kypärisestä ja sen lähijärvistä sekä Ruokosesta.
Tervajoen vesistön pinta-ala on 204 km2, josta 108 km2 on Suomen puolella (kuva 1). Loput joesta
virtaa Venäjällä ja Tervajoki laskee lopulta Suomenlahteen. Tervajoki on tyypitelty pieneksi kangas-
maiden joeksi, ja sen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi vuonna 2018. Joki on kuitenkin vuosien
saatossa kärsinyt laajamittaisista ojituksista ja sitä kuormittaa metsätalouden lisäksi maatalouden
hajakuormitus sekä haja-asutusalueiden jätevedet. Tervajoen vesi onkin tummaa, humuspitoista ja
rehevää, ja siinä on havaittavissa lievää tummumiskehitystä (SYKE ympäristötietojärjestelmät, tou-
kokuu 2022). Tervajoella ei ole pistekuormittajia.

Kuva 1. Tervajoen valuma-alue ja merkittävimmät sivu-uomat.

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 yhdessä Tervajoen sivu-uomassa (Saulamo ym.
2007).

Tervajoen pääuomassa ei ole vaelluskalan kulkua täysin estäviä nousuesteitä Suomen eikä Venäjän
puolella, sillä Venäjänkin puolella sijainneet rajajokien myllyt ovat lähes kaikki hajonneet ja puura-
kenteet lahonneet pois. Lisäksi valtioiden rajalla on esteaidat, mutta ne eivät luultavasti ole täydelli-
siä nousuesteitä (Markus Tapaninen, tiedonanto sähköpostitse 3.1.2022). Rajalinjojen esteellisyys
Tervajoen kalankulun kannalta tulisi kuitenkin selvittää tarkemmin. Tervajoen pääuomassa joen ylä-
osilla on kuitenkin yksi osittainen nousueste ja sen sivu-uomista esteitä on useita (Suomi ja Pysäys
2022).



Tervajoella aloitettiin Mustajoen meritaimenen kannan istutukset vuonna 2020, ja niitä on toteutettu
vuosittain eri hankkeiden puitteissa (Suomi 2022). Seuranta istutusten onnistumisesta ja lisääntyvän
kannan muodostumisesta on vielä alkuvaiheessa, mutta istutusten aloittamisen jälkeen taimenia on
saatu sähkökalastuksissa saaliiksi monessa istutuspaikassa. Tulevaisuudessa tärkeää olisi tutkia
myös taimenten lisääntymiskäyttäytymistä joessa.

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), Matarkoskea (2021) ja Koulunkosken alaosaa (Lieskoski) (2021) sekä perustettu
Nutikan Markun koski (2021). Vuonna 2022 kunnostettiin yksi virta-alue Kynsikkäänojalla (Tervajoen
metsästäjät), Arolankoski (VIPSU-hanke) sekä avattiin Matarkosken läheisyydessä yksi mutka joen
vanhaa uomaa (Tervajoen metsästäjät).

Tervajoen vesistössä on suoritettu virtavesi-inventointeja aikaisemin muutamia kertoja (Karels 2007
& Toiviainen 2013). Inventoinnit on kuitenkin luultavasti toteutettu etukäteiskarttatarkastelun perus-
teella ja keskitytty isoimpiin koskiin, eikä koko vesistöaluetta ole aikaisemmin inventoitu koko pituu-
deltaan. Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n VIPSU-hankkeessa (2021-2022) Tervajoen vesistöä
inventoitiin kattavasti (Suomi & Pysäys 2022). Inventointien yhteydessä kerättiin myös tietoa mah-
dollisten tärkeiden kunnostuskohteiden löytämiseksi.

Tämän raportin kunnostussuunnitelmat on tehty VIPSU-hankkeen virtavesi-inventointien perus-
teella. Tervajoen vesistössä olisi valtavasti kunnostettavaa aikaisempien ojitusten vuoksi, mutta
tässä raportissa on esitetty kohteita, jotka luultavasti toimisivat meritaimenen tärkeimpinä lisäänty-
mispaikkoina.

Tämän raportin kunnostussuunnitelmien tarkoituksena on uoman rakenteen muuttaminen takaisin
lähemmäs luonnontilaa ja sen seurauksena vaeltavan taimenen lisääntymiselinympäristön paranta-
minen. Mahdollisen lisättävän kivi- ja puuaineksen määriä ei ole arvioitu tässä suunnitelmassa, vaan
ne täytyy arvioida tarkasti suunnitelmien toteutusmahdollisuuksien selvittyä. Toteutuksen mahdolli-
suuksiin vaikuttavat esimerkiksi kulkuyhteyksien toimivuus, lupa-asiat (viranomaiset, vesialueen
omistajat ja maanomistajat) sekä rahoituksen määrä.

Kunnostusten tarkemman suunnittelun sekä talkoiden ja koneellisen kunnostuksen ohjauksen tulee
tehdä asiantuntija. Kunnostuksen jälkeen koskea tulee seurata eri virtaamilla ja tarpeen vaatiessa
parannella rakenteita.

Uusia kutusoraikoita perustettaessa on huomioitava niiden jääminen veden pinnan alapuolelle myös
alivirtaaman aikaan sekä niiden sijoittaminen tarpeeksi kiivaaseen virtaan. Soraikot tulisi mahdolli-
suuksien mukaan perustaa sellaisiin paikkoihin, joissa soran luontainen kerääntyminen on nähtä-
vissä alas kulkeutumisen minimoimiseksi. Soraikot tulee myös perustaa laikuttaisiksi sekä taimenen
reviirikäyttäytymisen vuoksi tarpeeksi pitkän välimatkan päähän toisistaan.



Kunnostuspaikkojen sijainnit kartalla löytyvät tämän raportin liitteestä 1. Kaikkia kunnostettavia koh-
teita ei ole esitelty tarkasti tässä raportissa, sillä niiden tarkat kuvaukset löytyvät seuraavasta julkai-
susta:

Suomi I-E. & Pysäys J. 2022. Tervajoen vesistön virtavesi-inventoinnit ja lämpötilaseurannat vuosina
2021-2022. Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry. Raportti No 1247/22.

Nutikan kylässä sijaitseva Rautakoski on Suomen puolisen Tervajoen alin ja vuolain koski (kuva 2).
Rautakosken pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 2300 m2 ja se on noin 370 metriä pitkä. Kosken
leveys vaihtelee välillä 3,5 – 8 m. Kosken sijainti Tervajoen vesistössä on esitetty Liitekartassa.

Koskessa on toiminut mylly, josta on jäljellä puretun padon rauniot, kosken yläpuolinen ammuttu
uomaosuus sekä kaivettu sivu-uoma. Lisäksi koskea on perattu paikoitellen. Rautakoskea on kun-
nostettu Tervajoen metsästäjien Tervajoen kunnostushankkeessa vuonna 2017 soraistamalla kos-
ken yläosaa ja avaamalla vanha myllyuoma. Kunnostuspotentiaalia löytyisi kuitenkin edelleen,
vaikka Rautakoski on nytkin todella monimuotoinen ja potentiaalinen koski meritaimenen kannalta.

Puuainesta Rautakoskeen kertyy luontaisesti ympäröivästä metsästä. Rautakosken yläosassa luon-
nonuomassa virtaa matalan veden aikaan vain vähän vettä ja kapea ohitusuoma on huomattavasti
kivettömämpi kuin kunnostettu uoma (Kuvat 5, 6 ja 7). Hidasvirtaisemman alaosan yläpuolella alkaa
kapeampi perattu virtaosuus. Kosken alapuolinen virta-alue on alivirtaamalla todella matalaa, soraa
ja pientä poikaskiveä on runsaasti.

Rautakoskessa esiintyy Suomessa rauhoitettua kirjojokikorentoa, mikä pitää ottaa huomioon kun-
nostuksia tehtäessä. Kirjojokikorennon esiintymisestä koskessa on tehty selvitys (Vuori 2017), jossa
todetaan että pienimuotoinen kunnostaminen kuten perkuukivien levitys sekä puuaineksen lisäämi-
nen uomaan voi parantaa myös korennon elinalueita. Selvityksen mukaan kirjojokikorennolle mer-
kittävimmät esiintymisalueet löytyvät kosken alaosilta, jossa on hidasvirtaisempia hiekka-, sora- ja
somerikkopohjaisia paikkoja.

Kuva 2. Rautakoski. Sivu-uoma ei näy maastokartan karttakuvassa.



Rautakosken kunnostussuunnitelma

Rautakosken yläpuolinen jokiosuus on reipasvirtainen räjäytetty ränni, jonka kunnostaminen vaatisi
kaikenkokoisen kivimateriaalin lisäämistä uomaan (kuva 3). Inventointihetkellä uoma oli lohkareinen
ja soraa oli paikoitellen, mutta muuten virtapaikka on todella karu. Kiviaineksen lisäämisellä (Lohka-
reet, taimenen pienpoikasille soveltuvat kivet, kutusoraikot) paikasta voisi kuitenkin saada monimuo-
toisen lisääntymisalueen taimenelle. Isompia lohkareita löytynee maastosta, muu aines olisi kulje-
tettava paikalle ulkopuolelta. Kiviaineksen lisääminen jyrkkärinteiseen paikkaan on kuitenkin haas-
teellista. Kiviainesta voisi kuljettaa paikalle esimerkiksi kaivinkoneella myllylle johtanutta tietä pitkin,
josta kaivinkone voisi ajaa koskea ylös. Uomaa voisi mahdollisuuksien mukaan luonnonmukaistaa
myös leventämällä sitä koneellisesti.

Jos Rautakosken yläpuolista virtapaikkaa aiotaan kunnostaa, tulee huomioida kaikenkokoisen kiviai-
neksen lisääminen, sillä peratussa rännissä pelkät poikaskivet ja sora kulkeutuvat helposti tulvien
mukana kosken alemmille osille. Soraikoiden tulisi olla laikuttaisia ja jäädä alivirtaamallakin veden-
pinnan alapuolelle.

Kuva 3. Rautakosken yläosa on reipasvirtainen louhittu ränni.

Ränniosuuden alapuolella on vanhan padon jäänteet, kosken kivikkoisin kohta sekä kaivettu vanhan
myllyn sivu-uoma. Vanhan padon paikalla oleva kynnys voi alavirtaaman aikana olla nousueste pie-
nille kaloille tai muille vesieliöille, mutta suuri osa kaloista päässee sen yli (kuva 4).

keskivirtaama keskivirtaama



Kuva 4. Vanhan padon paikalla oleva noin 30 cm korkuinen kynnys, joka voi alivirtaamalla muodos-
taa nousuesteen pienille kaloille ja vesieliöille. Sivu-uoma sijaitsee kuvasta katsottuna uoman va-
semmalla puolella.

Kivikkoisimman osuuden jälkeen pääuoman raekoko pienenee ja ohitusuoma yhtyy lopulta pää-
uomaan (kuvat 5 ja 6). Vanhaan ohitusuomaan voisi lisätä kiviä monimuotoisuuden lisäämiseksi
(kuva 7). Lisäksi vesi jakautuisi tasaisemmin nyt alivirtaamalla vähäisellä vedellä olevan luonnon-
uoman ja ohitusuoman välillä. Kiviä ohitusuomaan saisi sen vallista. Perkuuvallista isompia lohka-
reita voisi sijoitella myös luonnonuomaan, josta niitä on alun perin nostettu pois.

alivirtaama



Kuva 5. Luonnonuoma (vasemmalla) ja sivu-uoma (oikealla) yhtyvät kosken keskivaiheilla. Perkauk-
sen seurauksena luonnonuoma on kaventunut. Alivirtaamalla Rautakosken luonnonuoma on sivu-
uomaa selvästi vähävetisempi kivimateriaalin epätasaisen jakautumisen vuoksi.

alivirtaama



Kuva 6. Keskivirtaamalla vesitilanne on luonnonuomassa (vasemmalla) parempi.

keskivirtaama



Kuva 7. Avattuun sivu-uomaan saisi kivimateriaalia esimerkiksi luonnonuoman perkuuvallista.

Luonnonuoman ja sivu-uoma yhtymisen jälkeen Rautakoski muuttuu koko leveydeltään peratuksi
ränniksi (kuva 8), jonka pohjassa on runsaasti erikokoista pienempää kiviainesta. Perkuuvallit tulisi
purkaa ja kivet levitellä uomaan. Tämän jälkeen kosken omasta kivimateriaalista voisi muodostaa
alueelle kutusoraikoita laikuittain.

keskivirtaamaalivirtaama



Kuva 8. Rautakosken alapuolinen perattu virtapaikka. Uomassa on runsaasti pienempää kiviainesta.

Tällä hetkellä kosken parhaat alueet taimenen lisääntymiseen löytyvät Rautakosken hidasvirtaisem-
masta alaosasta, jossa on runsaasti soraikkoa (kuva 10) sekä matalia ja suojaisia poikasalueita (ku-
vat 9 ja 11). Koskessa esiintyy kirjojokikorentoa, jonka tärkeimmät lisääntymis- ja elinalueiden on
todettu sijaitsevan juuri kosken alaosilla (Vuori 2017). Kosken alaosaan muodostuneita karkeampia
soraikkoja voisi kuitenkin kuohkeuttaa talkoovoimin Hartijokimenetelmää käyttäen. Kosken keski-
osalle voisi lisätä puuainesta, mutta sitä kertynee uomaan myös luontaisesti sitä ympäröivästä met-
sästä. Kertynyttä puuainesta ei kuitenkaan tulisi poistaa uomasta, sillä se tukee taimenen lisäksi
myös esimerkiksi kirjojokikorennon esiintymistä. Kosken alaosaa kunnostettaessa on huomoitava,
ettei kirjojokikorennolle tärkeitä hiekka- ja somerikkokasaumia rikota, sillä ne ovat tärkeitä naarasen
munintapaikkoja (Vuori 2017).

alivirtaama keskivirtaama



Kuva 9. Rautakosken alapuolisella hidasvirtaisella alueella on vain vähän isompaa kiviainesta, mutta
runsaasti soraa ja taimenelle soveltuvia poikasalueita.

alivirtaama



Kuva 10. Rautakosken alapuolisella hidasvirtaisemmalla alueella on runsaasti kosken omaa soraa
ja jo sellaisenaan hyviä kuohkeuttamista vailla olevia kutusoraikoita.

alivirtaama alivirtaama



Kuva 11. Rautakosken alaosaa keskivirtaamalla.

Yhteenveto:

Tärkeimpiä toimenpiteitä Rautakoskella olisi koneellinen perkuuvallien levitys sekä kutupaik-
kojen kevyt kunnostaminen Hartijokimenetelmällä. Kunnostusmateriaali löytyy pääasiassa jo
koskesta, luonnonsoraa on paljon ja sitä pystyisi talkoovoimin pöyhimään ja uudelleensijoittamaan.
Soraa ei kuitenkaan tulisi siirtää muualle luonnostaan syntyneiltä soralaikuilta vaan hyödyntää uu-
delleensijoittelussa kiintoainekseen hautautunutta ja epätasaisesti levittäytynyttä soraa. Parhaat li-
sääntymisalueet löytyvätkin kosken alaosilta, joissa soraa ja matalia poikasalueita on runsaasti.

Kosken myllyuomaa voisi kivetä virtaaman tasaamiseksi ja isompia lohkareita levitellä perkuuvallista
myös luonnonuoman puolelle.

keskivirtaama



Kosken luontaisen soran ja kivimateriaalin käyttäminen uuden tuomisen sijaan olisi suositeltavaa,
sillä materiaalia on runsaasti ja alivirtaamalla koskessa on vain vähän vettä, joten ulkopuolelta tuo-
dulla kivimateriaalilla vanhan päälle perustetut soraikot jäävät helposti kuiville. Oman materiaalin
uudelleensijoittelussa hyötynä on soraikkojen säilyminen veden pinnan alapuolella, mutta myös uu-
sien isommille kaloille soveltuvien syvempien alueiden luonnollinen muodostuminen.

Ainoa alue Rautakoskessa jossa uuden kivimateriaalin tuominen olisi mielekästä, on kosken yläpuo-
linen räjäytetty osa, jota voisi mahdollisuuksien mukaan myös leventää.

Rautakosken kunnostuksissa on huomioitava kirjojokikorennon esiintyminen koskessa (Vuori 2017).
Parhaat lisääntymis- ja elinalueet korennolle löytyvät kosken hidasvirtaisemmilta alaosilta, joissa
kunnostustoimenpiteiksi ei suositella muuta kuin soraikoiden kuohkeuttamista. Kirjojokikorentoselvi-
tyksen mukaan kevyet kunnostustoimenpiteet kuten perkuuvallin kivien levitys ja puuaineksen lisää-
minen koskeen tukevat myös kirjojokikorennon esiintymistä koskessa (Vuori 2017).

Lieskoski, jonka yläosaa kutsutaan nimellä Kolunkoski, on lähes 400 m pituinen ja keskimäärin 5 m
leveä, pinta-alaltaan noin 1500 m2 yhtenäinen virta-alue. Se saa alkunsa Rummuntieltä kääntyvän
tien sillalta jatkuen lähes yhtenäisenä aina Lieskoskenojan suulle asti. Lieskosken alaosilla on toteu-
tettu kunnostuksia vuonna 2021 jatkamalla koskea sen loppuliu’ulla (Tervajoen metsästäjät). Kun-
nostuksia suoritettiin lisäämällä runsaasti päänkokoista poikaskiveä, kutusoraa sekä puunrunkoja.
Lieskoskessa on toteutettu Mustajokisen meritaimenen kotiuttamisistutuksia vuosina 2020-2022, ja
tämän jälkeen taimenia on saatu sähkökoekalastuksissa vuosittain. Keski- ja yläosaltaan koski on
paikoitellen lähes luonnontilaisessa kunnossa (kuva 17).

Lieskosken alaosan pohjanmateriaali koostuu pääosin tuodusta kutusorasta sekä pienistä lohka-
reista, hienosta sorasta ja hiekasta. Kunnostuksissa lisätystä puuaineksesta iso osa oli kulkeutunut
tulvien mukana virta-alueen alaosille, osittain padottaen jokea. Lieskoski on keskivirtaamalla keski-
määrin alle 30 cm syvä ja reipasvirtainen virta-alue. Uoman varjostus on kosken alaosilla kohtuulli-
nen. Ylävirtaan siirryttäessä Lieskosken kiviaineksen raekoko kasvaa ja koski muuttuu luonnontilai-
semmaksi ja erinomaisesti metsän varjostamaksi. Kova pohja koostuu monen kokoisesta kivimate-
riaalista lohkareista aina kutusoraan, jota löytyy kiintoainekseen hautautuneena ja kivien välistä run-
saasti. Kivissä on myös paljon vesisammalia ja puuainesta kertyy ympäröivästä metsästä. Monin
paikoin koskea on kuitenkin perattu ja kiviä nostettu penkalle, joka näkyy paikoittaisena rännimäi-
syytenä. Lieskoski on myös yläosaltaan matala, ja syvyysluokka on keskimäärin alle 30 cm keskivir-
taamalla. Taimenen poikasalueiksi soveltuvia paikkoja, kuten poikaskiviä ja matalikkoa löytyy kos-
kesta paljon.

Kunnostuspotentiaalia löytyisi kuitenkin edelleen, vaikka Lieskoski on nytkin todella monimuotoinen
ja potentiaalinen koski meritaimenen kannalta.



Kuva 12. Lieskoski/Koulunkoski.

Lieskosken kunnostussuunnitelma

Lieskoskessa ei ole tarvetta kiviaineksen tuomiselle ulkopuolelta, sillä koskesta saa monimuotoi-
semman käyttämällä jo olemassa olevaa kivimateriaalia jota Lieskoskessa on runsaasti.

Lieskosken alaosalle on kunnostuksissa tuotu todella runsaasti soraa ja päänkokoisia poikaskiviä.
Keskivirtaamalla suurin osa soraikoista jää veden pinnan alapuolelle mutta alivirtaamalla lähes kaikki
on kuivilla (kuva 13). Soraa on lisätty uoman kokoon nähden jopa liian paljon, ja sitä voisi mahdolli-
suuksen mukaan kuljettaa kosken yläosille perustettaville soraikoille. Soraa voisi kuljettaa etenkin
niistä paikoista, jotka kuiville jäädessään padottavat uomaa tai ovat liian hitaassa virrassa ollakseen
kutusoraikoiksi sopivia. Kosken alaosilla uoman pohjassa on kiintoainesta.



Kuva 13. Lieskoskea on jatkettu sen alaosilla lisäämällä koskeen reilusti soraa ja poikaskiviä. Kes-
kivirtaamalla suurin osa soraikoista jää veden pinnan alapuolelle mutta alivirtaamalla lähes kaikki on
kuivilla.

Lieskoskea on paikoitellen perattu, ja ylempien osien perkuuvalleja ja kasattuja kynnyksiä tulisi pur-
kaa ja levitellä niiden kiviä takaisin koskeen (Kuvat 14 ja 15). Kivien levityksellä koskeen saataisiin
virran vaihtelun lisäksi lisää poikasalueita. Joen omaa soraa (kuva 17) voisi puhdistaa ja kuohkeuttaa
sekä uudelleensijoittaa soralaikuiksi talkoovoimin Hartijokimenetelmää hyödyntäen. Isompien kivien
siirtely vaatii konevoimaa. Lieskosken alaosan suurilta sorapatjoilta (Kuva 13) voisi siirtää myös
muille kosken osille perustettaville soraikoille. Puuainesta kertyy koskeen luonnollisesti, mutta virtaa
voi ohjailla ja lisätä mutkittelua lisättävillä puusuisteilla. Uomaan kertynyttä puuainesta ei kuitenkaan
tule poistaa sieltä. Suisteet ja monimuotoinen kivimateriaali koskessa vähentävät kiintoaineksen ker-
tymistä koskialueelle. Tulvan mukana irronneet ja kosken alaosalle ajautuneet tukit tulisi siirtää ta-
kaisin kosken ylemmille osille. Kunnostus tulee tehdä alivirtaaman aikana, jotta soraikot osataan
mitoittaa myös alivirtaamalla veden pinnan alapuolelle jääviksi. Tulevia kunnostustoimia tulee ohjata
asiantuntijoiden toimesta. Kunnostuksen jälkeen koskea tulee seurata eri virtaamilla ja tarpeen vaa-
tiessa parannella rakenteita.



Kuva 14. Lieskosken rannoilla on runsaasti perkuukiviä.

Kuva 15. Lieskosken yläosaan on kasattu kiviä useaksi suoraksi kynnykseksi.

alivirtaama

alivirtaama

alivirtaama keskivirtaama



Kuva 16. Suvantoalueen alapuolisen kivikasan voisi levittää laajemmalle alueelle.

Kuva 17. Monin paikoin Lieskoski on lähes luonnontilaisessa kunnossa ja soraa on kivien välissä
sekä kiintoainekseen hautautuneena runsaasti. Luonnontilaisilla paikoilla kunnostuksille ei ole tar-
vetta soran kuohkeuttamisen ja uudelleensijoittelun lisäksi.

alivirtaama

alivirtaama alivirtaama



Yhteenveto:

Lieskoskeen ei tule lisätä uutta kivimateriaalia, vaan kunnostukset voidaan toteuttaa kosken omalla
kiviaineksella. Yläosilla tärkeimmät toimenpiteet ovat perkuuvallien kivien levittely takaisin
koskeen sekä kosken oman kiintoainekseen hautautuneen soran käyttäminen kutusoraikko-
jen perustamiseen.

Kosken alaosalla soraa on liiakseen uoman leveys ja syvyys huomioiden. Alaosien soraa voisi
siirtää yläosille perustettaville kutusoraikoille. Kunnostukset tulee toteuttaa mahdollisuuksien
mukaan alivirtaaman aikaan, jotta matalassa Lieskoskessa vältettäisiin soraikoiden jääminen kui-
ville. Kosken omaa, kivien väliin ja kiintoainekseen hautautunutta soraa uudelleensijoitellessa poh-
jaan tulee enemmän syvyysvaihtelua ja soraikoiden kuiville jäämisen riski on erittäin pieni.

Vanhanmyllynkoski, toiselta nimeltään Rainionkoski, on Tervajoen viimeinen koski ennen Vaali-
maantietä. Virta-alue on kokonaisuudessaan noin 150 metriä pitkä ja vettä on keskivirtaamalla alle
30 cm. Puusto luo koskelle hyvän varjostuksen koko sen matkalta ja puumateriaalia kertyy uomaan
luonnollisesti ympäröivästä metsästä. Rännimäistä ja louhittua Vanhanmyllynkoskea on kunnostettu
vuonna 2016 Kaakon jokitalkkarihankkeessa, ja siihen on istutettu Mustajoen meritaimenia vuosina
2020-2022. Taimenia on sen jälkeen saatu vuosittain saaliiksi sähkökoekalastuksissa. Kosken ala-
osilla isot kivet, matalikot sekä kasvillisuus muodostavat hyvät poikasalueet (Suomi & Pysäys 2022).
Alaosien jälkeen uoma muuttuu kuitenkin räjäytetyksi ja rännimäiseksi (kuva 18).

Kuva 18. Vanhanmyllynkoskessa on niukasti isoa kivimateriaalia ja se on räjäytetty sekä rännimäi-
nen.



Vanhanmyllynkoskessa on hyvin pienempää kiviainesta, joten kunnostuksissa tulisi keskit-
tyä isojen lohkareiden lisäämiseen rännimäisyyden poistamiseksi ja kosken luonnontilaista-
miseksi. Pohjassa olevaa soraa voisi myös kuohkeuttaa ja uudelleensijoittaa soralaikuiksi kiveämi-
sen jälkeen Hartijokimenetelmällä.

Kuva 19. Vanhanmyllynkoski.

Rukasoja on Tervajoen sivu-uoma, joka sijaitsee noin kilometri Rautakoskesta ylävirtaan (kuva 20).
Se saa vetensä Peräsuolta ja on mitä todennäköisimmin lähdevaikutteinen viileän vetensä perus-
teella. Noin 80 m päässä Tervajoesta ylävirtaan on kalan nousun estävä kivinen putous sekä tie-
rumpu (kuva 21). Nousuesteen alapuolella Rukasoja on sorapohjainen (kuva 22). Rantakasvillisuu-
den peittävyys on runsasta ja kalanpoikasille löytyy suojapaikkoja vaikka uoma kulkeekin peltoau-
kealla. Rukasojan veden lämpötila pysyy muita Tervajoen alueita selvästi matalampana ja vettä riit-
tää uomassa vuoden ympäri, mikä nostaa sen potentiaalia poikasalueena sen pienestä pinta-alasta
huolimatta. Rukasojaan istutettiin Mustajoen meritaimenen mätiä vuonna 2022, ja taimenen nollik-
kaita saatiin saaliiksi saman vuoden syksyllä tehdyissä sähkökoekalastuksissa.

Rautakoskentien yläpuolella oleva osuus on kovapohjainen ja etenekin pienempää kiviainesta on
runsaasti (kuva 23). Yläpuolisetkin alueet soveltuisivat taimenen poikastuotantoalueiksi, mutta ala-
puolinen nousueste estää kalankulun. Uomaa tulisikin porrastaa paremmin, jos kalojen haluttaisiin
nousevan myös yläpuolisille alueille.



Kuva 20. Rukasojan virta-alueet (mustalla) ja nousueste.

Rukasojan kunnostussuunnitelma

Rukasojan Rautakosken alapuolisella virtaosuudella on runsaasti soraa (kuva 20), joten lisäänty-
mis- ja poikasalueita voisi parantaa lisäämällä uomaan maltillisesti isompaa kiviainesta sekä
puuainesta taimenenpoikasten suojapaikoiksi. Jos kalankulku voitaisiin mahdollistaa Rautakos-
kentien yläpuolelle, voisi yläpuolista uomaa kunnostaa esimerkiksi Hartijokimenetelmällä.

Kuva 21. Rukasojan Rautakoskentien alittava rumpu toimii osittaisena nousuesteenä, mutta sen
alapuolinen köngäs estää kalankulun kokonaan.



Kuva 22. Rautakosken tien alapuolelle Rukasojaan voisi lisätä maltillisesti isompia kiviä taimenen
poikasten suojapaikoiksi.

Kuva 23. Rautakoskentien yläpuolella Rukasoja on kovapohjainen ja se soveltuisi erinomaisesti tai-
menen lisääntymis- ja poikastuotantoalueeksi ilman alapuolisia nousuesteitä.

Siltasenmäenkoski

Siltasenmäenkoski on noin 60 metriä pitkä, keskimäärin 3 m leveänä virtaava puromainen koskijakso
Tervajoen pääuomassa, Vaalimaantien yläpuolella (kuva 24) (Suomi & Pysäys 2022).



Kosken pohjanmateriaali koostuu pääasiassa kutusorasta, isoista kivistä sekä pienistä lohkareista.
Koski on matala, keskivedenkorkeudella alle 30 cm. Uoman varjostus on sitä ympäröivän puuston
vuoksi erinomainen. Merkittävimpiä poikasalueita ovat poikaskivikot, rantapenkat sekä kasvillisuus.

Siltasenmäenkoskea voisi kunnostaa talkookunnostuksena kosken omalla kiviaineksella kuoh-
keuttamalla pohjaa ja perustamalla soraikoita, sekä sijoittelemalla perattuja kiviä tasaisemmin
koskeen. Siltasenmäenkoski soveltuu pienestä pinta-alastaan huolimatta hyvin taimenen kutu- ja
poikastuotantoalueeksi. Siltasenmäenkoskeen ei tulisi lisätä uutta kiviainesta sen mataluudesta joh-
tuen.

Kuva 24. Inventoinneissa löydetty Siltasenmäenkoski on puromainen ja monipuolisesti kiviainesta
sisältävä koski.

Vääräojan Hiirivirta

Rummussa Tervajokeen laskeva Vääräoja saa alkunsa Lepikkoniemensuosta ja virtaa pääosin pel-
tojen halki (kuva 25). Purossa on useita nousuesteitä.

Vääräojan Hiirivirta alkaa noin 50 metriä Rummuntien alapuolelta ja jatkuu noin 30 metriä tien ylä-
puolelle (kuva 25). Koski on matala (<30 cm) ja uomanleveys on keskimäärin 1,5 m. Vallitsevimmat
pohjanmateriaalit ovat isot ja pienet (kutusora) kivet ja pienet sekä keskikokoiset lohkareet (kuva
26). Vääräojaa ympäröivän rantakasvillisuuden ja puuston vaikutuksesta uoman varjostus on erin-
omainen. Hiirivirta soveltuisi kunnostuskohteeksi, jos sen ylä- ja alapuoliset nousuesteet saataisiin
poistettua. Tällä hetkellä kalankulku ei ole mahdollista peltoaukealla olevan kivirykelmän vuoksi, ja
Hiirivirran yläpuolella oleva omatekoinen pato vaikuttaa varmasti uoman vesitykseen (kuva 27).

Jos nousuesteistä päästäisiin eroon, voisi Hiirivirtaa kunnostaa talkookunnostuksena kosken
omalla kiviaineksella kuohkeuttamalla pohjaa ja perustamalla soraikoita. Pieneen koskeen ei
tulisi lisätä uutta kiviainesta sen mataluudesta johtuen.



Kuva 25. Vääräojan virta-alueet (mustalla) sekä nousuesteet.

Kuva 26. Hiirivirta on monimuotoinen virta-alue, joka sopisi hyvin taimenen lisääntymisalueeksi.

hiirivirta



Kuva 27. Vääräojassa on useita nousuesteitä. Vasemmassa kuvassa on Hiirivirran alapuolella oleva
kivirykelmä ja oikealla sen yläpuolella oleva omatekoinen patorakennelma.

Luhanoja

Luhanoja on lähes luonnontilainen puro, joka saa alkunsa Poikki-Sarkasesta ja laskee Tervajokeen
lähellä Vaalimaantietä. Luhanojan virtaa yläosillaan luhtien läpi, mutta keski- ja alaosilla luhta vaihtuu
metsäksi. Lähes 2,5 km pitkässä Luhanojassa on viisi koskialuetta. Maastokartassa Luhanojan ala-
osan ylittävän metsätien yläpuolella näkyy kaksi korkeuskäyrää, joista alimmaisen kohdalla olevaa
virta-aluetta kutsutaan ilmeisesti Ala-Parskoskeksi ja ylempää Ylä-Parskoskeksi paikallisten keskuu-
dessa. Virta-alueiden rajat ja oikeat nimet eivät kuitenkaan olleet varmassa tiedossa, joten ne nimet-
tiin mielivaltaisesti raporttia varten. Luhanojaan kertyy luontaisesti puuainesta ympäröivästä met-
sästä. Luhanojan alajuoksu on ollut Mustajoen meritaimenistutuskohteena vuosina 2021 ja 2022, ja
sähkökalastuksissa saatiin yksi taimenyksilö saaliiksi. Luhanoja on monimuotoinen ja luonnontilai-
nen puro, jossa riittäisi potentiaalia jatkoistutuksiin useammallekin virtapaikalle.

Noin 90 metriä Luhanojan alajuoksulta alkaa lähes yhtenäinen 800 metrin pituinen virta-alueiden
sarja, joita erottavat vain muutamat suvannot, ja joka päättyy inventoinneissa Ilonkoskeksi nimettyyn
alueeseen (Suomi & Pysäys 2022). Kunnostettavat alueet kohdistuvat tämän virta-aluesarjan koski-
maisiin ympäristöihin.

Koskia voisi kunnostaa Hartijokimenetelmällä kosken omalla kiviaineksella kuohkeuttamalla
pohjaa ja perustamalla soraikoita. Mataliin koskiin ei tulisi lisätä uutta kiviainesta (kuva 28).



Kuva 28. Luhanojan luonnontilaisten ja lähes luonnontilaisten koskien soveltuvuutta taimenen li-
sääntymisalueiksi voisi parantaa Hartijokimenetelmällä.



Kuva 29. Luhanojan virta-alueet. Luhanojassa on yksi osittaisen nousuesteen muodostava kallio-
kynnys.

Matarkosken yläpuolinen lyhyt virta-alue

Noin 200 metriä Tervajoen Matarkoskelta ylävirtaan sijaitsee lyhyt (noin 35 metriä) ja perattu koski-
mainen virta-alue, jonka pohja koostuu monipuolisesti erikokoisesta kiviaineksesta aina kutusorasta
isompiin lohkareisiin (kuva 30). Sora on kuitenkin pakkautunut kiintoainekseen ja on vaikeasti ha-
vaittavissa ilman kahlausta ja vesikiikaria. Virta-aluetta ympäröivä puusto varjostaa uomaa erinomai-
sesti. Virta-aluetta voisi luonnonmukaistaa ja muodostaa taimenelle lisääntymispaikkoja pe-
rustamalla muutaman kutusoraikon kosken omaa soraa hyödyntäen ja levittämällä perattuja
kiviä takaisin koskeen.



Kuva 30. Matarkosken yläpuolinen virta-alue on hyvin puuston suojassa.

Kuva 31. Matarkosken yläpuolinen virta-alue.
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