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Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy

1 YLEISTÄ

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy toteutti täydennysvirtavesikunnostuksia Savitaipaleen

Sauna-, Parta- ja Kärnäkoskella 20-24.9.2021. Työ toteutettiin yhteistyössä Kokemäenjoen vesistön

vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy oli työn vastuutoteuttaja

vastaten lisäksi hankkeen tiedottamisesta, viranomaisyhteistyöstä, luvista, sekä paikallisten

kiinteistöjen ja vesialueiden verkostotyöstä. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

vastasi kunnostustyön tarkemmasta suunnittelusta sekä kaivinkonetyön ohjaamisesta. Työn

tarkempi kuvaus on esitetty tämän raportin liitteenä olevassa raportissa 831/21.

LIITTEET

Raportti: Selvitys Savitaipaleen Sauna-, Parta- ja Kärnäkosken

täydennyskunnostuksen toteuttamisesta 2021 (20.12.2021 kirje nro 831/21)

JAKELU Varsinais-Suomen ELY-keskus



  20.12.2021 kirje nro 831/21  

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry | kvvy.fi 

Selvitys Savitaipaleen Sauna-, Parta- ja Kärnäkos-

ken täydennyskunnostuksen toteuttamisesta 2021  

 

1. Tausta ja tavoitteet 
 

Tämän dokumentin tavoitteena käydä läpi, miten Sauna-, Parta- ja Kärnäkosken täydennyskunnos-

tus toteutettiin vuonna 2021. Sauna-, Parta- ja Kärnäkosken täydennyskunnostuksen organisoinnista 

ja hankkeen toteuttamisesta vastasi Saimaan Vesi- ja Ympäristöntutkimus Oy. Saimaan Vesi- ja Ym-

päristöntutkimus Oy vastasi hankkeen tiedottamisesta, viranomaisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä 

sekä paikallisten kiinteistöjen- ja vesialueiden verkostotyöstä. Kunnostukset saivat näkyvyyttä paikal-

lislehtien lisäksi myös Yle:ssä (https://yle.fi/uutiset/3-12107246). Kokemäenjoen vesistön vesiensuojelu-

yhdistys toimi kalatalouden asiantuntijana ja vastasi koneellisen kunnostuksen ohjaustyöstä. Täyden-

nyskunnostuksen tilaajana toimi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalousviranomainen ja hanke 

toteutettiin kalatalousmaksuvaroilla.  

 

Savitaipaleella sijaitseva Kuolimo purkaa vetensä kahta lasku-uomaa pitkin Saimaaseen. Virtaamal-

taan suurempi purkureitti on pohjoisempana ja tämän reitin alaosassa sijaitsevat Saunakoski ja Par-

takoski. Pienempi purkureitti sijaitsee etelämpänä Kärnäkosken linnoituksen välittömässä läheisyy-

dessä ja jonka alaosassa sijaitsee Kärnäkoski (Kuva 1.1). Parta- ja Saunakosken yhteenlaskettu pituus 

on noin 250 metriä ja pudotuskorkeus on hieman yli metri. Kärnäkosken pituus on puolestaan 180 

metriä. 

 

Kuolimon alapuoleiset koskialueet ovat Saimaan alueen harvoja virta-alueita, jotka soveltuvat järvi-

vaelteisen taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalueeksi. Saunakoski ja Partakoski on kunnostettu 

kalataloudellisesti vuonna 1995. Kärnäkoskea on kunnostettu puolestaan kunnostustalkoilla vuonna 

2014. Saimaan Vesi- ja Ympäristöntutkimus Oy on seurannut koskialueiden taimenkannan tilana säh-

kökoekalastuksilla 2000-luvulla. Lisäksi sekä Saimaan Vesi- ja Ympäristöntutkimus Oy että Jyväskylän 

Yliopisto ovat viime vuosien aikana selvittäneet taimenen lisääntymistä kutupesälaskennoilla. Kutu-

pesälaskennoilla on havaittu, että koskista löydetään vuosittain taimenten tekemiä kutupesiä. Seu-

rannassa on lisäksi havaittu kohtalaisen suurta vuosien välistä vaihtelua poikasten kutupesäkuollei-

suudessa. On arvioitu, että edellisessä kunnostuksessa käytetty pienirakeinen sara (8-30 mm) on saat-

tanut heikentää taimenen mädin kehittymistä talven aikana vähentäen näin kuoriutuneiden yksilöi-

den määrää.  

 

Vaikka sähkökoekalastuksilla on saatu saaliiksi luontaisesta lisääntymisestä peräisin olevia taimenia 

kaikilta koskialueilta, ilmentävät alhaiset taimentiheydet heikkoa taimenkannan tilaa (Kraft 2020). 
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Muutamaa vuotta lukuun ottamatta koealojen taimentiheydet ovat olleet alle 2,0 yksilöä aarilla. En-

nen täydennyskunnostusta tehdyillä sähkökoekalastuksilla (2021) Sauna-, Parta- ja Kärnäkoskesta ei 

saatu saaliiksi yhtään taimenia (suullinen tiedonanto Iia-Elisabeth Suomi). Vuonna 2021 Saimaan Vesi- 

ja Ympäristöntutkimus Oy sähkökoekalasti vakioitujen sähkökoekalastusalojen lisäksi uusia koealoja 

koskista kunnostustoimien vaikutusten arvioimiseksi. 

 

Sauna-, Parta- ja Kärnäkosken täydennyskunnostuksen tavoitteena oli parantaa taimenen lisäänty-

mismahdollisuuksia ja pienten 0+- ja 1+ -ikäisten taimenen poikasten elinmahdollisuuksia. Kunnostus 

perustui Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n vuonna 2019 laatimaan kunnostussuunnitelmaan 

(Kraft ja Karels 2019). Sauna- ja Partakoskella tavoitteena oli muodostaa karkeasta sorasta alueelle 

taimenen lisääntymiseen soveltuvia kutualueita. Koskien niska-alueiden lisäksi kutualueita oli määrä 

rakentaa myös Sauna- ja Partakosken kosken peileihin. Kärnäkoskea oli soraistettu runsaasti vuonna 

2014 toteutetun kunnostuksen yhteydessä, joten täydennyskunnostuksessa ei nähty tarpeelliseksi 

muodostaa alueelle lisää kutusoraikoita. Kärnäkosken kunnostamisen päätavoitteena olikin leventää 

perattua uomaa ja luoda taimenen poikasille suojapaikkoa. 

 

 

  

Kuva 1.1.  Sauna-, Parta- ja Kärnäkosken sijainti Kuolimon ja Saimaan välissä. 

 

 

 

2. Katselmointi ja yleisötilaisuus 
 

Kunnostuksen toteuttamista varten Varsinais-Suomen ELY-keskus, Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus 

Oy:n ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen asiantuntijat suorittivat 23.8.2021 koskialu-

eilla katselmoinnin.  

 

Saunakoski ja Partakoski 

Kärnäkoski 
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Kärnäkosken sahakiinteistössä pidettiin samana päivänä yleisötilaisuus, jossa Saimaan Vesi- ja Ympä-

ristötutkimus Oy, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ka-

latalousviranomainen esittelivät kunnostuksen lähtökohtia ja tavoitteita. Yleisötilaisuudessa kuultiin 

rantakiinteistöjen, vesialueiden omistajien ja paikallisten ihmisten mielipiteitä kunnostuksesta.  

 

Katselmoinnin sekä tilaisuuden jälkeen kalatalouden asiantuntija hahmotteli ja suunnitteli tarkemmin 

kunnostustoimien käytännön toteuttamisen (Kuva 2.1-Kuva 2.11). Katselmoinnissa ja yleisötilaisuu-

dessa esille tuodut asiat pyrittiin ottamaan huomioon kunnostusten toteutuksessa. Paikallisille tärkeää 

oli kanoottiväylien säilyttäminen sekä välttyminen ylimääräiseltä puuaineksen lisäämiseltä. Lisäksi 

suunnitelmia varten pyydettiin Natura-lausunto sekä lausunto Etelä-Karjalan museolta. Myös alueella 

pitkään tutkimusta tehnyt Jyväskylän yliopiston taimentutkimusryhmä oli mukana soraikoiden sijoitta-

misen suunnittelussa. 

 

 

 

Kuva 2.1.  Saunakosken eteläranta niskalta alavirtaan päin kuvattuna (katselmointi 23.8.2021). 
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Kuva 2.2.  Saunakosken eteläranta keskiosasta alavirtaan päin kuvattuna (katselmointi 23.8.2021). 

 

 

 

 Kuva 2.3.  Saunakosken eteläranta kosken alaosasta ylävirtaan päin kuvattuna (katselmointi 23.8.2021). 
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Kuva 2.4.  Saunakosken etelärannalta kosken loppuliukua, jossa veden syvyys mahdollistaisi pienpoikasalueen 

rakentamisen (katselmointi 23.8.2021). 

 

 

 

 

Kuva 2.5.  Partakoski pohjoisranta ylävirtaan päin kuvattuna. Uoman leventäminen ja koneura sinisellä viivalla 

(katselmointi 23.8.2021). 
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Kuva 2.6.  Partakosken pohjoisranta alavirtaan päin kuvattuna (katselmointi 23.8.2021).  

 

 

 

 

Kuva 2.7.  Kärnäkosken yläosa ylävirtaan päin kuvattuna. Poistettavat puut merkitty rastilla (katselmointi 

23.8.2021). 
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Kuva 2.8.  Kärnäkosken yläosa alavirtaan päin kuvattuna. Poistettavat puut merkitty rastilla (katselmointi 

23.8.2021). 

 

 

Kuva 2.9.  Kärnäkosken yläosa koskimaisen alueen alaosa ylävirtaan päin kuvattuna. Poistettavat puut merkitty 

rastilla. Osa rannalla olevista kivistä siirretään alaspäin kaivinkoneella suvantoon ja sen alapuolella olevaan 

virta-alueeseen (katselmointi 23.8.2021). 
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Kuva 2.10.  Kärnäkosken suvanto, joka kivetään yläosan perkauskivillä. Kivet siirretään alaspäin kaivinkoneella 

(katselmointi 23.8.2021). 

 

 

Kuva 2.11.  Suvannon alapuolella olevaa virta-aluetta, jonne tuodaan kaivinkoneella isoja kiviä yläosasta (kat-

selmointi 23.8.2021). 
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3. Kunnostuksen  toteuttaminen  
 

Saunakosken, Partakosken ja Kärnäkosken kunnostukset toteutettiin suunnitelman mukaisesti  

20.9.-24.9.2021. Kunnostuksessa koneurakoisijana toimi paikallinen toimija. Kunnostukseen käytetty ki-

vimateriaali hankittiin paikalliselta toimijalta Savitaipaleella sijaitsevalta soramontulta. Saunakosken 

ja Partakosken kutualueiden kunnostuksissa käytettiin 50-100 mm kiviainesta. Saunakoskelle tuotiin yksi 

nuppikuorma (19,7 t) kiviainesta 20.9.2021 ja Partakoskelle yksi nuppikuorma (22,45 t) kiviainesta 

22.9.2021. Saunakoskelle sora tuotiin pohjoisrannalla olevan maatilan kautta, josta myös kaivinkone 

pääsi kulkemaan koskeen. Partakoskella kutusora kaadettiin kosken pohjoisrannalta sillan vierestä 

uomaan, josta se levitettiin koskeen kaivinkoneella.    

  

Kunnostustoimien toteuttamiseen oli varattu 2 päivää Saunakoskelle, 2 päivää Partakoskelle ja  

1 päivä Kärnäkoskelle. Hyvien virtaama- ja sääolosuhteiden sekä toimivan kaluston ja sorantoimituk-

sen ansiosta työt etenivät tehokkaasti eikä merkittäviä viivyttäviä tekijöitä ilmennyt. Kunnostukset aloi-

tettiin Saunakoskelta (20.9. ja 21.9), jonka jälkeen siirryttiin Partakoskelle (21.9. ja 22.9) ja lopuksi Kär-

näkoskelle (23.9. 24.9).  

 

Sauna- ja Partakosken kunnostuksissa ensimmäinen päivä käytettiin ranta-alueiden kiveämiseen ja 

muokkaamiseen. Kunnostustoimet aloitettiin uoman niskalta ja päivän aikana uomassa siirryttiin alas-

päin. Uoman muokkauksen jälkeen rakennettiin kutusoraikot alueille, jossa oli hyvät virtaama olosuh-

teet. Ennen soran lisäämistä soraikoiden alapuoli tuettiin ja muotoiltiin isoilla kivillä. Tavoitteena oli 

muodostaa soraikkoon alavirtaan päin nouseva profiili. Tukirakenteiden rakentamisen jälkeen kaivin-

koneella lisättiin sopiva määrä soraa. Kutusoraikot viimeisteltiin ja tasoitettiin haravalla. Soraikoiden 

viereen siirrettiin lopuksi iso suojakivi lisääntyvien taimenien suojaksi.     

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen kalatalouden asiantuntija ohjasi kaivinkonetyötä 

koko kunnostusten ajan ja paikalla oli Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n vesistöasiantuntija. 

Lisäksi Jyväskylän yliopiston taimentutkimusryhmän jäseniä oli paikalla Sauna- ja Partakosken kunnos-

tuksissa auttamassa soraikoiden sijoituspaikkojen suunnittelussa. 

 

 

Kuva 3.1.  Sauna- ja Partakosken kunnostuksissa käytettiin kussakin yksi nuppikuorma karkeaa soraa  

(50-100 mm). Sorasta rakennettiin koskiin 2-3 m2 suuruisia nousevaprofiilisia kutusoraikoita. 

 

mailto:etunimi.sukunimi@kvvy.fi


 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry | kvvy.fi 

 
Kuva 3.2.  Sekä Saunakoskelle että Partakoskelle, jätettiin edellisen kunnostuksen aikana tehtyjä soraikoita kun-

nostamatta. Niiden viereen tehtiin kuitenkin karkeammasta sorasta kutusoraikoita. Tämän tarkoituksena oli mah-

dollisuus selvittää, kumpi soraikko toimii paremmin taimenen lisääntymiseen. Esimerkkikuva Partakosken niskalta 

(soraikko nro 9). 

 

 

1.1 Saunakoski 
 

Saunakoskelle kaivinkone tuotiin kosken pohjoisrannalla olevan maatilan kautta. Sora tuotiin maati-

lan pihalle, josta se traktorilla ja peräkärryllä kuljetettiin kosken rantaan. Kaivinkone kuljetti soran ete-

lärannan ja pohjoisrannan kohteisiin. 

 

Saunakosken etelä- ja pohjoisranta kivettiin noin 3-4 metrin leveydeltä. Kiveämisessä käytettiin kosken 

rannassa ja rantapenkassa olevia kiviä. Tavoitteena oli muodostaa ranta-alueelle matalan veden 

aluetta, joka soveltuu 0+ ja 1+ -ikäisten taimenenpoikasten elinalueeksi. Matalan rannan vyöhykkeet 

rajautuivat molemmilla puolilla koskea kulkeviin kanoottiväyliin. Kunnostusten toteuttamisessa huomi-

oitiin ja säilytettiin alueella olevat kanoottiväylät. 

 

Pohjakynnyksillä ja suurten kivien siirtämisellä veden virtausta pyrittiin ohjaamaan ranta-alueille, mikä 

luo pienille taimenille paremmat elinmahdollisuudet. Kynnysrakenteilla varmistetiin ranta-alueiden 

vesittyminen alivirtaaman aikana. Kunnostuksissa Saunakoskeen rakennettiin yhteensä 16 uutta tai-

menen lisääntymiseen soveltuvaa kutusoraikkoa. Soraikoiden pinta-ala vaihteli välillä 2-3 m2.  

 

 

Kuva 3.3.  Ennen ja jälkeen kunnostusten koskialueista otettiin 360-asteen valukuvia ja ne ladattiin Google Maps -

palveluun. Kuva Saunakosken niskalta alavitaan päin kuvattuna (https://goo.gl/maps/PRDfvwzkC3giaYJ76) 
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Kuva 3.4.  Saunakoski täydennyskunnostuksen jälkeen. Kunnostuksessa etelä- ja pohjoisrantaa kivettiin pienten tai-

menenpoikasten elinalueeksi. Lisäksi koskialueelle rakennettiin 16 uutta kutusoraikkoa. Klikkaamalla kartassa olevaa 

tähti-ikonia (        ) voit katsoa alueelta otettua kuvaa Googlen Maps -palvelussa. 
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Kuva 3.5.  Saunakosken eteläranta kosken alaosasta ylävirtaan päin kuvattuna.  

Ennen kunnostamista: https://goo.gl/maps/g6McVAFPynttrZQC8 

Jälkeen kunnostamisen: https://goo.gl/maps/qnsx3LYxSJy8QjF19 

 

 

 

 

 

 

 

Ennen kunnostamista 

Kunnostamisen jälkeen 
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Kuva 3.6.  Saunakosken eteläranta kosken yläosasta ylävirtaan päin kuvattuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennen kunnostamista 

Kunnostamisen jälkeen 
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Kuva 3.7.  Saunakosken pohjoisranta kosken alaosasta alavirtaa päin kuvattuna.    

 

 

Kuva 3.8.  Saunakosken pohjoisranta kosken alaosasta ylävirtaan päin kuvattuna.    

 

 

 

 

 

Ennen kunnostamista 

Kunnostamisen jälkeen 
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Kuva 3.9. Saunakosken pohjoisranta keskikohta ylävirtaan päin kuvattuna. Ennen kunnostamista ranta-alueen 

virtaamaolosuhteet olivat heikot. 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnostamisen jälkeen 

Ennen kunnostamista 
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1.2 Partakoski 
 

Partakoskeen kaivinkone tuotiin kosken pohjoisrannasta sillan vierestä. Kaivinkone ajoi kosken yli ete-

lärannalle ja edelleen rantaa pitkin pienen uoman niskalle. Etelärannan niskalla kaivinkone levitti saa-

ren etupuolella olevaa kivikkoa. Kivillä ja soralla vahvistettiin ja tiivistettiin saaren yläpuolella olevaa 

kivikynnystä. Tavoitteena oli lisätä pienen uoman virtaamaa.  

 

Pienen uoman niskalle jätettiin vanha soraikko kunnostamatta, mutta sen viereen rakennettiin uusi 

soraikko karkeammasta kiviaineesta. Saaren ja rannan väliin rakennettiin pieni pohjakynnys jonka 

etupuolelle rakennettiin soraikko.  

 

Saaren alapuolella, pääuoman puoleisella sivulla olevat vanhat soraikot jätettiin käsittelemättä, sillä 

niistä on yleensä löydetty taimenen kutupesiä.  Saaren alapuolella on suuri kosken peili, johon tehtiin 

kaksi soraikkoa. Etelärannalle rakennettiin kivistä kaksi pohjakynnystä, joiden tarkoituksena on ohjata 

veden virtausta ranta-alueelle. Pohjakynnysten yläpuolelle rakennettiin soraikoita. Alueella oli kolme 

puun runkoa, jotka jätettiin koskeen kalojen suojapaikkojen muodostamiseksi.   

 

Partakosken pohjoisrantaa pyrittiin leventämään mahdollisimman paljon ja ranta-aluetta mataloitta-

maan ja kiveämään uoman rannassa olevilla kivillä. Tavoitteena oli muodostaa elinaluetta 0+ ja 1+ -

ikäisille taimenille. Matalan rannan alue rajoittui kanoottiväylään.  

 

Partakosken niskalle, saaren tasalle, rakennettiin 4 kutusoraikkoa.  Yhden soraikon (nro 9) viereen jä-

tettiin yksi vanha soraikko. Partakosken niskan yläosassa, saunarakennuksen tasolla oli edellisen kun-

nostuksen aikana tehtyjä soraikoita, joita ei kuitenkaan täydennyskunnostuksen yhteydessä kunnos-

tettu. Taimenen kutupesälaskenta on osoittanut, että nämä  soraikot ovat liian hitaassa virrassa tai-

menen lisääntymisen kannalta. Partakosken kunnostuksessa rakennettiin yhteensä 13 soraikkoa. So-

raikoiden koko oli noin 2-3 m2. 

 

 

 

Kuva 3.10.  Ennen ja jälkeen kunnostusten koskialueista otettiin 360-asteen valukuvia ja ne ladattiin Google Maps 

-palveluun. Kuva Partakosken niskalta alavitaan päin kuvattuna (https://goo.gl/maps/N8Xc1Gse3zvHjKvHA) 
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Kuva 3.11.  Partakoski täydennyskunnostuksen jälkeen. Kunnostuksessa etelä- ja pohjoisrantaa kivettiin pienten 

taimenenpoikasten elinalueeksi. Koskialueelle rakennettiin 13 uutta kutusoraikkoa. Klikkaamalla kartassa ole-

vaa tähti-ikonia (       ) voit katsoa alueelta otettua kuvaa Googlen Maps -palvelussa. 
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Kuva 3.12.  Partakosken pohjoisranta alavirtaan päin kuvattuna. 

 

 

 

 

 

 

Ennen kunnostamista 

Kunnostamisen jälkeen 
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Kuva 3.13.  Partakosken pohjoisranta ylävirtaan päin kuvattuna. 

Ennen kunnostamista: https://goo.gl/maps/qPiS4p8EntsuCgfWA  

Kunnostamisen jälkeen: https://goo.gl/maps/sGXh1QDvJE9zjBLA8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennen kunnostamista 

Kunnostamisen jälkeen 
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Kuva 3.14.  Partakosken eteläranta kosken alaosasta ylävirtaan päin kuvattuna  

Ennen kunnostamista: https://goo.gl/maps/Ys5XoxK2DqVwSwze7 

Kunnostuksen jälkeen: https://goo.gl/maps/Wudyku88bEkj3iKR6 

 

 

1.3 Kärnäkoski 
Kärnäkosken kunnostustoimet keskittyivät Partakoskentien sillan alapuolen koskialueelle, joka on noin 

80 metriä pitkä. Kunnostuksen tavoitteena oli leventää uomaa sekä kivetä penkalla oleville perkaus-

kivillä. 

 

Ennen kunnostamista 

Kunnostamisen jälkeen 
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Uoman kiveämistä varten ranta-alueelta jouduttiin kaatamaan muutamia puita. Sillan alapuolella 

olevaa jyrkintä koskiosuutta porrastettiin ja portaat rakennettiin siten, että tulvavirtaama ohjataan 

saharakennuksista poispain vastakkaiselle rannalle (Kuva 3.15). Saharakennuksen vieressä olevaa le-

veää suvantoaluetta kivettiin maltillisesti isoilla kivillä kalojen suojapaikkojen muodostamiseksi.  

 

Suvannon jälkeen uoman leventäminen osoittautui hankalaksi, sillä perkauskivien alla oli kalliota 

(Kuva 3.17). Kosken alaosassa ennen suvantoa, uomaa onnistuttiin kuitenkin leventämään suuren 

kiven ympäri (Kuva 3.18). Suvannon jälkeen lyhyttä virta-aluetta onnistuttiin kiveämään hieman, 

mutta uoman pohjan pehmeys esti uoman kunnollista kiveämistä.   

 

Koskialueen kunnostuksen lopuksi sillan yläpuoleista niska-alueen kutusoraikkoa muokattiin hieman. 

Tavoitteena oli muodostaa tasaisesta sorakentästä taimenen lisääntymiseen paremmin soveltuvia 

nousevaprofiilisia kutusoraikoita.  

 

 

 

Kuva 3.15.  Kärnäkosken yläosa ylävirtaan päin kuvattuna. 

 

Ennen kunnostamista 

Kunnostamisen jälkeen 
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Kuva 3.16.  Kärnäkoski keskikohdasta ylävirtaan päin kuvattuna. 

Ennen kunnostamista: https://goo.gl/maps/UAFaLFL21CQHtKTy6 

Kunnostamisen jälkeen: https://goo.gl/maps/gn3XcURgbvNTTHvD9 

 

 

Ennen kunnostamista 

Kunnostamisen jälkeen 
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Kuva 3.17.  Kärnäkoski keskikohdasta alavirtaan päin kuvattuna. 

 

 

 

 

 

Ennen kunnostamista 

Kunnostamisen jälkeen 
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Kuva 3.18.  Kärnäkoski alaosasta ylävirtaan päin kuvattuna. 

Ennen kunnostamista: https://goo.gl/maps/BbYEXvfbiYMGSssL6 

Kunnostamisen jälkeen: https://goo.gl/maps/qy7VThfLHn8qjkhUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnostamisen jälkeen 

Ennen kunnostamista 
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Kuva 3.19.  Kärnäkosken maantiesillan yläpuolella oleva niska-alueen kutusoraikkoa. 

Ennen kunnostamista: https://goo.gl/maps/P1x4nQkjbZw4KXKB8 

 

 

 

1.4 Esitys jatkotoimenpiteistä 
 

Sauna-, Parta- ja Kärnäkosken täydennyskunnostuksen vaikutuksia taimenen lisääntymiseen ja tai-

menen poikasten tiheyteen esitetään seurattavan sekä kutupesälaskennoilla että sähkökoekalastuk-

silla. Kutupesälaskennoilla voidaan selvittää, hyväksyvätkö taimenet uudet karkeammalla kiviai-

neella tehdyt soraikot lisääntymiseen vai tapahtuuko lisääntymistä vain vanhoilla käsittelemättömillä 

soraikoilla. Kutupesälaskentojen yhteydessä olisi hyödyllistä selvittää myös onko taimenen mädin tal-

viaikaisessa kuolleisuudessa eroja karkean (uusi) ja hienomman (vanha) soraikoiden välillä. 

 

Kunnostamisen jälkeen 

Ennen kunnostamista 
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Sähkökoekalastuksilla voidaan puolestaan arvioida, miten kunnostetut matalat rantavyöhykkeet an-

tavat suojaa pienille taimenenpoikasille. Koekalastuksia olisi hyvä toteuttaa vakioitujen koealojen li-

säksi myös vuonna 2021 ensimmäistä kertaa koekalastetuilla uusilla koealoilla. 

 

Seurantatulosten perusteella voidaan arvioida Sauna-, Parta- ja Kärnäkosken jatkokunnostuksen tar-

vetta. Koskialueiden soraikoita voidaan muokata ja rakentaa lisää alueella järjestetyillä kunnostustal-

koilla. Kunnostustalkoita varten Saunakosken etelärannalle jätettiin kolme pientä sorakasaa.  

 

Myös Kärnäkosken alaosaa on mahdollista parantaa kunnostustoimilla.  (Google Maps kuva). 

Vuonna 2014 järjestetyssä talkookunnostuksessa aluetta soraistettiin, mutta suurempia kiviä uomaan 

ei laitettu. Mikäli aluetta kivetään, tulee uimapaikan ja veneväylän jättämisestä sopia rantakiinteis-

töjen omistajien kanssa. 

 

Saunakosken yläpuolisilla Ahven- ja Siikakoskea on ilmeisesti kunnostettu Parta- ja Saunakosken ta-

voin vuonna 1995, mutta kutupesäinventoinneissa ja sähkökalastuksissa merkkejä taimenen lisäänty-

misestä ei juurikaan ole havaittu. Näiden koskien toimivuutta taimenen lisääntymisalueina voisi pa-

rantaa esimerkiksi talkookunnostuksin soraikoita kuohkeuttamalla sekä kaivinkonetyönä siirtämällä ki-

viä kosken penkalta soraikoiden läheisyyteen suojapaikoiksi.  

 

Lisäksi Kärnäkosken yläpuolella sijaitsee kaksi voimakkaasti perattua virta-aluetta. Perkauksen takia 

alueet soveltuvat nykyisin heikosti virtavesikalojen elinalueeksi. Koneellisella kunnostamisella nämä 

virta-alueet voitaisiin palauttaa virtavesikalojen elinalueeksi. Kunnostustoimet todennäköisesti loisivat 

myös taimenelle lisää elinaluetta etenkin kylmän veden aikaan.  

 

Kunnostukset voitaisiin pyrkiä toteuttamaan niin, että ne eivät vaikuta uoman virtaamaan tai Kuoli-

mon vedenpinnan korkeuteen, jolloin työt pystyttäisiin mahdollisesti toteuttamaan ilman vesilain mu-

kaista lupaa. Luvan tarpeellisuuden päättää kuitenkin vesilain valvoja ja kunnostuksen mahdolliset 

vaikutukset Kuolimon Natura-arvoihin ELY-keskus.  
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Kuva 3.20.  Kärnäkosken yläpuolella sijaitsevat perattu virta-alueet. 

 

 

Kuva 3.21.  Kärnäkosken yläpuolella oleva virta-alue 1 alaosasta ylävirtaan päin kuvattuna. 

 

Virta-alue 1 

Virta-alue 2 

Kärnäkosken alaosa 
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Kuva 3.22.  Kärnäkosken yläpuolella oleva virta-alue 2 niska-alue ylävirtaan päin kuvattuna. 

 

 

 

Kuva 3.23.  Kärnäkosken yläpuolella oleva virta-alue 2 alaosasta ylävirtaan päin kuvattuna. 
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