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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). Joki virtaa
Suomesta Venäjälle, laskien lopulta Suomenlahteen. Tervajoki on tyypitelty pieneksi kangasmaiden
joeksi, ja sen ekologinen tila on luokiteltu hyväksi vuonna 2018. Joki on kuitenkin vuosien saatossa
kärsinyt laajamittaisista ojituksista ja sitä kuormittaa metsätalouden lisäksi maatalouden hajakuor-
mitus sekä haja-asutusalueiden jätevedet. Tervajoen vesi onkin tummaa, humuspitoista ja rehevää,
ja siinä on havaittavissa lievää tummumiskehitystä (SYKE ympäristötietojärjestelmät, toukokuu
2022). Tervajoella ei ole pistekuormittajia.

Kuva 1. Tervajoen vesistö.

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. Valtioiden rajalla on esteaidat, mutta ne eivät luultavasti ole täydellisiä nou-
suesteitä (Markus Tapaninen, tiedonanto sähköpostitse 3.1.2022). Rajalinjojen esteellisyys Terva-
joen kalankulun kannalta tulisi kuitenkin selvittää tarkemmin.

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. Istutustoiminnan aloittamisen jälkeen taimenia on
kuitenkin 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 rakennettu
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 aikaisemmin muutamia kertoja (Karels
2007 & Toiviainen 2013). Inventoinnit on kuitenkin luultavasti toteutettu etukäteiskarttatarkastelun
perusteella ja keskitytty isoimpiin koskiin, eikä koko vesistöaluetta ole aikaisemmin inventoitu koko
pituudeltaan.

Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry toteutti VIPSU-hankkeessa virtavesi-inventointeja Tervajoen va-
luma-alueella vuosina 2021 ja 2022. Inventointien tavoitteena oli tuottaa lisätietoa Tervajoen valuma-
alueen meritaimenelle sopivista lisääntymisalueista, nousuesteistä ja mahdollisista kunnostustar-
peesta niin viranomaisten kuin paikallisten toimijoiden käyttöön. Lisäksi pyrittiin muodostamaan ve-
sistöstä kattava kokonaiskuva.

Inventointien aikana kerätyt kuvat ja paikkatiedot nousuesteistä lisättiin kansainväliseen Amber Bar-
rier Atlakseen AMBER Tracker –sovelluksen avulla.

Inventoinnin lisäksi eri puolille Tervajoen vesistöä asennettiin 17 lämpötilaloggeria ajalle 27.6 –
31.10.2022. Loggerit mittasivat veden lämpötilaa 2 tunnin välein. Lämpötilaseurannan tarkoituksena
oli selvittää, missä päin vesistöä lämpötilat voivat mahdollisesti nousta taimenelle haitallisen korke-
aksi vuoden kuumimpana aikana. Loggereiden asennuspäivä ja sitä seuraava päivä olivat koko log-
gausajan kuumimpia päiviä ilman lämpötilan ollessa keskipäivällä yli 30 astetta.

Tervajoen pääuoma sekä sen sivu-uomat inventoitiin lokakuussa 2021 sekä suurin osa vuoden 2022
kesä-elokuun aikana kävellen uoman vartta pitkin sekä kahlaten uomassa. Inventoidut alueet on
esitetty kuvassa 2. Inventoinneissa kartoitettiin ensisijaisesti koski- ja virta-alueiden rajat sekä vael-
lusesteet. Lisäksi kerättiin tietoa Trout Habitat Score (THS) –muuttujien (ICES 2011; Pederssen ym.
2017) määritykseen. Tämän lisäksi arvioitiin lisääntymisalueiden kuntoa sekä huoltotarvetta. Trout
Habitat Scorea ei käsitellä tässä raportissa.



Virtavesi-inventointi aloitettiin Tervajoen pääuomasta rajavyöhykkeeltä rajan tuntumasta edeten ylä-
virtaan. Nimettömät tai inventoijille tuntemattomat virta-alueet nimettiin mielivaltaisesti inventoinnin
yhteydessä niiden tunnistamiseksi raportoidessa. Pääuoman jälkeen inventoitiin suurimmat Terva-
jokeen laskevat sivu-uomat. Kuivilla olevia ja alivirtaamalla todella vähävetisiä sivu-uomia ei inven-
toitu, mutta ne merkittiin paikkatieto-ohjelmaan ja esitetään tässä raportissa. Vähävetisellä uomalla
tarkoitetaan tässä raportissa alivirtaamalla kuivilla, osittain kuivilla tai todella vähäisellä vedellä ole-
vaa uomaa, jossa ei luultavasti ole mahdollisuutta kalan kululle.

Muutamia suoristettuja ja hidasvirtaisia uomajaksoja ei kävelty kokonaan. Näitä alueita ei ole mer-
kitty myöskään karttaan inventoiduiksi. Elokuussa uomat olivat selvästi alivirtaamalla, minkä vuoksi
osa keskivirtaamalla näkyvistä virta-alueista on voinut jäädä inventoimatta. Toisaalta alivirtaamalla
inventoiminen antoi hyvän kuvan lohikalojen kannalta kriittisimmästä vuodenajasta, jolloin vesimäärä
on vähäisimmillään ja lämpötilat korkeimmillaan.

Kartoitetut virtapaikat merkittiin karttaan ja kuvattiin. Virta-alueille määritettiin myös Trout Habitat
Score (THS) muuttujan mukaisesti uoman leveys, varjostusprosentti, keskimääräinen syvyysluokka
ja virrannopeus sekä kolme vallitsevinta pohjan raekokoluokkaa (ICES 2011; Pederssen ym. 2017).
Trout Habitat Scorea ei käsitellä tässä raportissa.

Inventointien yhteydessä havaittujen vaellusesteiden sijainnit tallennettiin paikkatieto-ohjelmaan ja
ne valokuvattiin. Nousuesteistä määritettiin niiden tyyppi (tukkipato, tierumpu, luonnon putous, liian
matala väylä tms.) ja nousuesteen pysyvyys (pysyvä, ajoittainen). Lisäksi arvioitiin nousuesteen täy-
dellisyys (liikkuminen täysin mahdotonta, liikkuminen mahdollista kalan koosta tai virtaamasta riip-
puen). Nousuesteiden tarkat koordinaatit ovat tämän raportin liitteessä 1.Raportissa on lisäksi esi-
tetty maastokäyntien lohikalahavaintoja, istutustietoja sekä koekalastusrekisteristä poimittuja tietoja
lohikalojen esiintyvyydestä.

Tarkat paikkatiedot Kynsikkäänojan, Luhanojan sekä näiden yläpuolisista virtapaikoista menetettiin
teknisten ongelmien vuoksi, kun virta-alueiden piirtämiseen käytetty B-bark lakkasi toimimasta. Alu-
eet saatiin kuitenkin piirrettyä seuraavana päivänä karttatarkastelun, inventointilomakkeiden koordi-
naattien sekä tarkistuskäyntien avulla. Virta-alueiden rajoissa tuskin siis on suuria virheitä näiden
paikkojen osalta. On kuitenkin otettava huomioon, että virta-alueiden rajat voivat vaihdella selvästi
virtaamaolosuhteista riippuen.

Pohjanlaatua ja kiintoaineksen määrää tarkkailtiin vesikiikarilla sekä tunnustelemalla pohjaa kah-
luusauvalla. Pohjanmateriaalit on luokiteltu seuraaviin luokkiin: hieno sedimentti (<0,2 mm), hiekka
(0,2–2 mm), hieno sora (2–20 mm), pienet kivet/kutusora (20–100 mm), isot kivet/pieni poikaskivikko
(100–200 mm), pienet lohkareet/poikaskivikko (200–300 mm), keskikokoiset lohkareet (300–400
mm), isot lohkareet (400–2000 mm) sekä kallio/tasainen (>2000 mm). Virrannopeuden määrityk-
sessä käytettiin luokkia hidas (< 0,2 m/s), keskimääräinen (0,2–0,7 m/s) ja voimakas (> 0,7 m/s).
Uoman keskimääräistä syvyyttä mitattiin luokissa matala (< 30 cm), keskimääräinen (30–50 cm) ja
syvä (> 50 cm). Uoman varjostus arvioitiin silmämääräisesti kymmenen prosentin tarkkuudella,
mutta tässä raportissa prosenttien sijaan uoman varjostus raportoidaan vain kuvaillen. Uomista ar-
vioitiin myös keskileveys.

Tervajoen lämpötilaseuranta toteutettiin lämpötilaloggerien (HOBO UA-001-64) avulla. Loggerit
asennettiin 17 paikkaan eri puolelle vesistöä aikavälille 27.6 – 31.10.2022 (taulukko 1). Loggerit



sijoitettiin niin, että ne pysyisivät veden pinnan alapuolella myös alivirtaaman aikana. Siltasenmäen-
kosken loggeri oli nostettu uomasta ja hajonnut, mutta muuten loggerit olivat pysyneet veden pinnan
alapuolella koko loggausajan. Loggereiden sijainnit kartalla ovat tämän raportin liitteessä 2. Koska
ensimmäinen loggauspäivä osui seurannan kuumimpaan ajanjaksoon, otettiin päivä mukaan seu-
rantaan alkaen klo 15:00, jolloin jokainen loggeri oli varmasti vedessä. Loggereiden noutopäivän
31.10 aineisto jätettiin tarkastelun ulkopuolelle.

Arvioiden mukaan taimenelle soveltuvan lämpötilan yläraja on noin 19 astetta, noin 22 – 25 asteen
lämpötila on jo taimenille haitallinen ja aiheuttaa kuolevuutta jos kalat eivät pääse siirtymään viileäm-
mälle alueelle. Kriittinen, kuolettava lämpötila on noin 26 astetta. Taimenen vastakuoriutuneet poi-
kaset ovat herkimpiä lämpötilojen nousulle, ja ne eivät pysty siirtymään viileämmille alueille (esim.
Elliot & Elliot 2010).

Taulukko 1. Lämpötilaloggereiden sijainnit Tervajoen veistössä.

Vesistö Uoma Virtapaikka Tunnus Koordinaatti N Koordinaatti E loggeri viety klo loggeri haettu klo
Tervajoki Tervajoki Rautakoski 1 6743612 566585 27.6.2022 9:43 31.10.2022 10:00
Tervajoki Rukasoja Rukasoja 2 6744133 565902 27.6.2022 10:05 31.10.2022 10:20
Tervajoki Kynsikkäänoja Kynsikkäänoja 3 6743836 564140 27.6.2022 11:18 31.10.2022 10:35
Tervajoki Tervajoki Nutikan Markunk ap 4 6744559 565031 27.6.2022 10:29 31.10.2022 10:55
Tervajoki Uutelanoja Uutelanoja 5 6744821 564860 27.6.2022 10:52 31.10.2022 11:05
Tervajoki Vanhanpellonj lasku-uoma Vanhanpellonj lasku-uoma 6 6744713 564529 27.6.2022 11:34 31.10.2022 11:15
Tervajoki Tervajoki Matarkoski 7 6745408 563906 27.6.2022 11:54 31.10.2022 11:30
Tervajoki Vääräoja Vääräoja rummun ap 8 6745935 563883 27.6.2022 12:12 31.10.2022 11:40
Tervajoki Tervajoki Arolankoski 9 6746208 563098 27.6.2022 12:24 31.10.2022 12:00
Tervajoki Lieskoskenoja Lieskoskenoja 10 6746671 562975 27.6.2022 12:39 31.10.2022 12:50
Tervajoki Tervajoki Lieskoski/Koulunkoski 11 6746669 562578 27.6.2022 12:53 31.10.2022 13:00
Tervajoki Luhanoja Tervakoski 12 6746480 561464 27.6.2022 13:37 31.10.2022 13:10
Tervajoki Tervajoki Vanhanmyllynkoski 13 6747056 561675 27.6.2022 13:11 31.10.2022 13:20
Tervajoki Tervajoki Siltasenmäenkoski 14 6747700 560792 27.6.2022 14:10 31.10.2022 13:40
Tervajoki Purajoki Purajoki 15 6747900 561604 27.6.2022 13:51 31.10.2022 14:52
Tervajoki Tervajoki Lipiänkoski 16 6748733 560159 27.6.2022 14:25 31.10.2022 13:55
Tervajoki Vuolaanoja Vuolaanoja 17 6749277 560078 27.6.2022 14:49 31.10.2022 14:08



Kuva 2. Tervajoen vesistön vuosina 2021 ja 2022 inventoidut alueet, alivirtaamalla vähävetisiksi ar-
vioidut uomat sekä nousuesteet.



Kuva 3. Tervajoen pääuoma sekä sen merkittävimmät sivu-uomat.

Tervajoen virtapaikkojen sijainnit uomassa on esitetty virtapaikkojen kuvausten jälkeen karttaku-
vassa 38. Koordinaatit nousuesteille löytyvät tämän raportin liitteestä 1.

Suomen puolisen Tervajoen alin, puurytöjen vaikutuksesta muodostunut noin 45 metrin pituinen
virta-alue sijaitsee noin 30 m Rautakosken alapuolisen virta-alueen alapuolella (kuva 4). Hidasvirtai-
nen alue on keskimäärin 6,5 m leveä, matala ja rannalla on perkuukiviä. Vallitsevimmat pohjanma-
teriaalit ovat hieno sedimentti, hieno sora ja hiekka. Ympäröivän puuston vaikutuksesta uoman var-
jostus on todella hyvä. Merkittävimmät poikasalueet muodostuvat puurytöjen, rantapenkan sekä ran-
takasvillisuuden suojista.



Kuva 4. Tervajoen alimman virta-alueen rannoilla on perkuukiviä.

Rautakoski on Tervajoen alin ja vuolain koski. Kosken pinta-ala on noin 2300 m2 ja se on kokonai-
suudessaan noin 370 metriä pitkä. Uoman leveys vaihtelee välillä 3,5 – 8 m. Rautakoskessa on
toiminut mylly, ja koski on ollut aikaisemmin padottu. Padon jäänteet ovat havaittavissa kosken ylä-
osalla (kuva 8), ja jäänteenä on myös vanha kaivettu myllyuoma. Koskea on myös paikoitellen pe-
rattu, mikä näkyy useassa kohdassa oman reunalla sijaitsevina perkuuvalleina. Rautakoskeen on
tehty Mustajokisen meritaimenen istutuksia vuodesta 2020 lähtien, ja taimenia onkin saatu saaliiksi
vuosittaisissa sähkökalastuksissa. Rautakoskessa esiintyy Suomessa rauhoitettua kirjojokikorentoa,
ja sen tärkeimmät elinalueet löytyvät kosken alaosilta (Vuori 2017).

Parhaimmat meritaimenen lisääntymis- ja poikasalueet löytyvät Rautakosken alaosilta, joissa on
runsaasti taimenelle soveltuvaa kutusoraikkoa hyvässä virtauksessa sekä kasvillisuuden kiviainek-
sen ja rantapenkan suojaamia matalia alueita (kuva 5). Rautakosken alapuolinen osuus onkin pää-
osin sorapohjainen. Soraikot ovat kuitenkin monessa paikassa täyttyneet kiintoaineksella. Puuai-
nesta kertyy uomaan luonnollisesti ympäröivästä metsästä.



Kuva 5. Rautakosken parhaimmat meritaimenen lisääntymis- ja poikasalueiksi soveltuvat paikat löy-
tyvät kosken alaosalta, johon on muodostunut useita luonnonsoraikoita ja matalia suojaisia poi-
kasalueita. Päänkokoista kiveä isompaa kiviainesta uomassa on kuitenkin niukasti.

Kiviaineksen raekoko kasvaa Rautakoskea koskea ylöspäin mentäessä, vaikkakin monessa paikkaa
suuri osa kivistä on päätynyt perkuuvalleihin (kuva 6).



Kuva 6. Rautakosken alaosan virta-alue on perattu ja rännimäinen. Vasemmalla on paikka keskivir-
taamalla ja oikealla alivirtaaman aikaan.

Ylempänä Rautakoski jakautuu kahdeksi uomaksi, kun kosken alkuperäisen uoman vierellä virtaa
vanha, vuonna 2017 uudelleen avattu myllyuoma (kuva 7). Myllyuomassa kiviainesta on selvästi
vähemmän kuin luonnonuomassa, mikä etenkin alivirtaamalla näkyy luonnonuoman selvästi vähäi-
sempänä vesimääränä. Vaikka luonnonuomassa kiviainesta on runsaasti, kosken isoimmat lohka-
reet on monin paikoin nostettu pois uomasta. Kosken kivikkoisin osuus löytyy sen yläosalta padon
alapuolelta, jossa raekoko on pääasiassa pientä, keskikokoista ja isoa lohkaretta (kuva 8). Kutualu-
eita kivikkoisimmalla osuudella on heikosti. Kivikkoinen osuus päätyy vanhan padon jäänteisiin, joka
muodostaa noin 30 cm kynnyksen.

Rautakoskessa on sen koko pituudelta runsaasti soraa kivikon väleissä ja kiintoainekseen hautau-
tuneena. Rautakosken syvyys on keskivirtaamalla 30 – 50 cm ja alivirtaamalla alle 30 cm. Koskesta
löytyy sen monipuolisuudesta johtuen alueita niin taimenen lisääntymiseen, poikasalueita sekä paik-
koja isommille kalayksilöille. Kunnostuspotentiaalia kuitenkin löytyisi runsaasti, ja koskesta sekä sen
penkasta löytyvää kivimateriaalia voisi käyttää uoman rakenteen muuttamisessa takaisin lähemmäs
luonnontilaa.



Kuva 7. Perkuuvalli ja penkka jakavat Rautakosken yläosan kahteen uomaan. Vasemmassa
kuvassa vasemmalla luonnonuoma ja oikealla myllyuoman loppuliukua. Oikeassa kuvassa
myllyuomaa, jossa kiviainesta on niukasti.

Kuva 8. Rautakosken padon jäänteet muodostavat pienen, noin 30 cm kynnyksen. Jäänteiden ala-
puolella virtaa Rautakosken kivikkoisin osuus. Vasen kuva alivirtaamalla, ja oikea syksyn korkeam-
pien virtaamien aikaan.

Rautakosken vanhan padon yläpuolinen noin viisi metriä leveä virta-alue on räjäytetty ja perattu
(kuva 9). Alueen pohjanmateriaali koostuu isoista kivistä sekä pienistä ja keskikokoisista lohkareista.
Kutusoraa on paikoitellen. Virrannopeus on keskimääräinen ja keskimääräinen syvyysluokka on 30–
50 cm. Poikasalueet koostuvat penkasta sekä poikaskivikosta. Ympäröivän metsän vuoksi uoman
varjostus on erinomainen. Alueella tehtiin mahdollinen taimenhavainto virtavesi-inventoinnin yhtey-
dessä.



Kuva 9. Rautakosken yläpuolinen virta-alue on perattu.

Lämpötilaseuranta Rautakoskessa

Rautakosken lämpötilaseurantojen korkein lukema mitattiin 27.6.2022 ollen 21,3 astetta (kuva 10).
Veden lämpötilat nousevat siis kuumina jaksoina taimenelle haitallisiksi, mutta riski kriittisen 26 as-
teen rajan saavuttamiseen on luultavasti pieni. Mittausjakson kesäkuukausina lämpötilat pysyivätkin
pääasiassa alle 20 asteen.

Kuva 10. Rautakosken lämpötilaseuranta 27.6 – 30.10.2022.



Lintuvirraksi nimetty suvantomaista pelto-ojaa kiivaampi, mutta hidasvirtainen virta-alueiden sarja
kulkee noin 700 metriä peltomaiseman halki Nutikan Markun kosken alapuolella (kuva 11). Lintuvir-
ran keskiosassa, Tervajoen ylittävän sillan alapuolella on muuta uomaa leveämpi ja syvempi su-
vanto. Virta-alueen alaosa on savipohjainen, kun taas ylempänä metsän ja pellon välissä pohjanma-
teriaalin raekoko kasvaa hiekaksi ja hienoksi soraksi. Paikoitellen on myös pieniä lohkareita, mutta
yleisesti isomman kiviaineksen määrä virta-alueella on todella niukka. Ylimmällä osalla raekoko pie-
nenee ja hienon sedimentin määrä kasvaa, mikä johtuu todennäköisesti yläpuolisesta suvannosta
kulkeutuvasta kiintoaineksesta. Lintuvirran alaosa on keskivirtaamalla matala (<30 cm), minkä jäl-
keen syvyysluokka muuttuu keskimääräiseksi (30–50 cm), madaltuen taas yläosalla. Uoman varjos-
tus vaihtelee riippuen siitä, ympäröivätkö uomaa pellot vai onko toisella puolella metsää. Lintuvirran
alkuosalla uoman keskimääräinen leveys on noin 1,5 metriä ja keski- ja loppuosilla noin 4 metriä.
Rantapenkat, puurydöt, rantakasvillisuus, soraikot ja harvat kivikot muodostavat alueelle poikasalu-
eita.

Kuva 11. Lintuvirta virtaa osittain peltoaukealla ja osittain puuston varjostamana.

Lämpötilaseuranta Lintuvirrassa

Lintuvirran lämpötilaseurantojen korkein lukema mitattiin 28.6.2022 ollen 21,9 astetta (kuva 12). Yli
20 asteen lämpötiloja havaittiin kesäkuun lopun ja heinäkuun alun (27.6 – 5.7) kuuman jakson aikana
päivittäin. Veden lämpötilat nousevat siis kuumina jaksoina taimenelle haitallisiksi, mutta riski kriitti-
sen 26 asteen rajan saavuttamiseen on luultavasti pieni. Heinäkuun alun jälkeen lämpötilat pysyivät-
kin pääasiassa alle 20 asteen.



Kuva 12. Lintuvirran lämpötilaseuranta 27.6 – 30.10.2022.

Nutikan Markun koski on keinotekoinen, Nutikassa peltosuvantoalueelle vuonna 2021 rakennettu
neljän lyhyen, uomanleveydeltään keskimäärin 3,6 m leveän virta-alueen ryhmä (kuva 13). Noin
kymmenen metrin välein rakennetut lyhyet virtapaikat muodostuvat soraikko-osuuksista, joiden ala-
puolella on pienistä sekä keskikokoisista lohkareista koostuva poikaskiviosuus. Virtapaikoille on nii-
den perustamisvaiheessa myös tuotu puunrunkoja, joista osa oli huuhtoutunut pois tulvien mukana.
Virtapaikkojen keskimääräinen syvyysluokka on keskivirtaamalla alle 30 cm. Rantapenkka muodos-
taa jonkin verran suojapaikkoja. Virtapaikkojen välisillä alueilla on suvannot, mikä voi olla ongelmal-
lista esimerkiksi predaatiouhan vuoksi. Taimenen lisääntymisalueeksi virtapaikka soveltuukin hei-
kosti pienipinta-alaisten lisääntymis- ja poikasalueiden sekä alapuolisten suvantojen vuoksi. Sijain-
nista peltojen keskellä johtuen varjostus on myös heikko. Nutikan Markun koskeen on istutettu Mus-
tajokisen meritaimenen mätiä vuosina 2020 ja 2021, mutta sähkökoekalastuksissa taimenia ei ole
saatu saaliiksi.

Kuva 13. Nutikan Markun koski koostuu neljästä lyhyestä kivimateriaalin lisäämisen seurauksena
muodostuneesta virta-alueesta.



Matarkoskea on kunnostettu vuonna 2021 Tervajoen metsästäjien koordinoimassa kunnostushank-
keessa (kuva 14). Kunnostuksissa alun perin suoristettuun uomaan on tuotu kutusoraa ja noin pään-
kokoisia poikaskiviä sekä puunrunkoja, minkä seurauksesta Matarkoskesta on muodostunut koski-
maisempi ympäristö. Puu- ja kiviaines on kuitenkin selvästi siirtynyt tulvien seurauksena. Kosken
pohjan materiaali koostuu pääosin hiekasta, kutusorasta sekä pienistä lohkareista. Keskimäärin
kuusi metriä leveän ja 42 metriä pitkän virta-alueen virrannopeus on keskivirtaamalla reipas ja kes-
kimääräinen syvyysluokka on 30–50 cm. Uoman varjostus on kohtuullinen. Poikaskivikko, rantapen-
kat, kasvillisuus sekä puuaines ovat alueen merkittävimpiä poikasalueita. Matarkosken yläpuolinen
vanha uoman mutka avattiin Tervajoen metsästäjien hankkeessa syksyllä 2022. Matarkoskessa on
toteutettu Mustajokisen meritaimenen kotiutusisutuksia vuosina 2021 ja 2022, ja sähkökoekalastuk-
sissa taimenia saatiin muutamia vuonna 2022, 2021 ei yhtään. Virtavesi-inventoinnin yhteydessä
Matarkosken kunnostetulla alueella tehtiin taimenhavainto.

Kuva 14. Matarkoskesta on muodostunut koskimaisempi ympäristö kivi- ja puuainesta lisäämällä.

Lämpötilaseuranta Matarkoskessa

Matarkosken lämpötilaseurantojen korkein lukema mitattiin 28.6.2022 ollen 22,0 astetta (kuva 15).
Yli 20 asteen lämpötiloja havaittiin kesäkuun lopun ja heinäkuun alun (27.6 – 5.7) kuuman jakson
aikana päivittäin. Veden lämpötilat nousevat siis kuumina jaksoina taimenelle haitallisiksi, mutta riski
kriittisen 26 asteen rajan saavuttamiseen on luultavasti pieni. Heinäkuun alun jälkeen lämpötilat py-
syivätkin alle 20 asteen.



Kuva 15. Matarkosken lämpötilaseuranta 27.6 – 30.10.2022.

Noin 200 metriä Matarkoskelta ylävirtaan sijaitsee lyhyt (noin 35 metriä) ja perattu koskimainen virta-
alue, jonka pohja koostuu monipuolisesti erikokoisesta kiviaineksesta aina kutusorasta isompiin loh-
kareisiin (kuva 16). Sora on kuitenkin pakkautunut kiintoainekseen ja on vaikeasti havaittavissa il-
man kahlausta ja vesikiikaria. Virta-aluetta ympäröivä puusto varjostaa uomaa erinomaisesti. Virta-
aluetta voisi luonnonmukaistaa perustamalla muutaman kutusoraikon kosken omaa soraa hyödyn-
täen ja levittämällä perattuja kiviä takaisin koskeen.

Kuva 16. Matarkosken yläpuolinen virta-alue on hyvin puuston suojassa.



Arolankoski on lyhyt ja luonnontilainen puromainen koskialue Rummun kylässä, Likolammintien ylit-
tävän sillan alapuolella. Varsinainen koskimainen alue on vain noin 30 metriä pitkä, jatkuen sitten
nivamaisena hidasvirtaisena loppuliukuna, jonka pohja koostuu pääasiassa sedimentistä ja hiekasta
(kuva 17). Arolankoskea kunnostettiin hankehenkilöstön voimin VIPSU-hankkeen yhteydessä Harti-
joki-menetelmällä vuonna 2022 (kuva 18). Yhden päivän työn aikana koskeen perustettiin kolme
kutusoraikkoa kuohkeuttamalla ja käyttämällä kosken omaa, kiintoainekseen hautautunutta soraa.
Kosken pohjanmateriaali koostuu pääosin hiekasta, kutusorasta sekä isoista kivistä. Koskialueella
ei ole paljoa puuainesta, mutta vesisammalta oli inventointihetkellä runsaasti. Alivirtaamalla koski on
matala ja vettä on alle 30 cm. Puusto luo kohtuullista varjostusta. Merkittävimpiä poikasalueita ovat
poikaskivikko, rantapenkat sekä kasvillisuus. Arolankoski soveltuu pienestä pinta-alastaan huoli-
matta hyvin taimenen lisääntymis- ja poikasalueeksi.

Kuva 17. Arolankosken loppuliukua.



Kuva 18. Arolankoski ja siihen perustetut soraikot kunnostustoimenpiteiden jälkeen.

Lämpötilaseuranta Arolankoskessa

Arolankosken lämpötilaseurantojen korkein lukema mitattiin 28.6.2022 ollen 22,1 astetta (kuva 19).
Yli 20 asteen lämpötiloja havaittiin kesäkuun lopun ja heinäkuun alun (27.6 – 5.7) kuuman jakson
aikana päivittäin. Veden lämpötilat nousevat siis kuumina jaksoina taimenelle haitallisiksi, mutta riski
kriittisen 26 asteen rajan saavuttamiseen on luultavasti pieni. Heinäkuun alun jälkeen lämpötilat py-
syivätkin pääasiassa alle 20 asteen.

Kuva 19. Arolankosken lämpötilaseuranta 27.6 – 30.10.2022.



Hyttysvirraksi nimetty alue, joka sijaitsee yläpuolisesta Lieskoskesta hieman alavirtaan, koostuu nel-
jästä virtajaksosta, joita erottavat suvantomaiset osuudet (kuva 20). Virta-alueen vallitsevimmat poh-
janmateriaalit ovat hieno sedimentti, hiekka ja hieno sora. Raekoko kasvaa ylävirtaan päin. Alueella
on myös muutamia isompia kiviä. Hyttysvirta on keskivirtaamalla matala (< 30 cm) ja alaosaltaan
hidasvirtainen, mutta virrannopeus kasvaa nopeasti keskimääräiseksi ylävirtaan siirryttäessä. Uoma
on keskimäärin kolme metriä leveä lähes koko alueelta, mutta yläosalla se leventyy neljään metriin.
Puuston tarjoamassa uoman varjostuksessa on suurta vaihtelua koko matkalla. Merkittävimmät poi-
kasalueet ovat rantapenkan sekä kasvillisuuden suoja.

Kuva 20. Hyttysvirran virrannopeus kasvaa ylöspäin kohti Lieskoskea (oikea kuva ylävirrasta).

Lieskoski, jonka yläosaa kutsutaan nimellä Kolunkoski, on lähes 400 m pituinen ja keskimäärin 5 m
levyinen 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. Kunnostuksia suoritettiin lisää-
mällä runsaasti päänkokoista poikaskiveä, kutusoraa sekä puunrunkoja. Lieskoskessa on toteutettu
Mustajokisen meritaimenen kotiuttamisistutuksia vuosina 2020-2022, ja tämän jälkeen taimenia on
saatu sähkökoekalastuksissa vuosittain.

Lieskosken alaosalla uoman leveyteen nähden suuret ja paksut kutusoraikot olivat alivirtaamalla
lähes kaikki kuivilla, ja kevättulvien seurauksena moni puunrunko oli ajautunut sekä kerääntynyt
kosken alaosalle (kuvat 21 ja 22). Moni soraikko oli myös hitaassa virrassa, ja niihin oli kertynyt
kiintoainesta. Keskivirtaamalla suurin osa soraikoista jäi kuitenkin veden pinnan alapuolelle (kuva
21).



Lieskosken alaosan pohjanmateriaali koostuu pääosin tuodusta kutusorasta sekä pienistä lohka-
reista, hienosta sorasta ja hiekasta. Lieskoski oli keskivirtaamalla keskimäärin alle 30 cm syvä ja
reipasvirtainen virta-alue. Uoman varjostus on kosken alaosilla kohtuullinen.

Alueen merkittävimpiä poikasalueita ovat rantapenkat, poikaskivikot, matalikot, kasvillisuus sekä
puunrungot ja juurakot.

Kuva 21. Lieskosken alaosalle on tuotu uoman leveyteen ja syvyyteen nähden paljon kiviainesta,
mikä korostuu varsinkin alivirtaamalla lähes kaikkien paksujen soraikoiden jäädessä kuiville (vasen
kuva alivirtaamalla, oikea keskivirtaamalla).



Kuva 22. Kunnostusten yhteydessä Lieskoskeen tuotu puuaines on kulkeutunut alavirtaan tulvave-
den mukana.

Ylävirtaan siirryttäessä Lieskosken kiviaineksen raekoko kasvaa ja koski muuttuu luonnontilaisem-
maksi ja erinomaisesti metsän varjostamaksi (kuva 23). Kova pohja koostuu monen kokoisesta kivi-
materiaalista lohkareista aina kutusoraan, jota löytyy kiintoainekseen hautautuneena ja kivien välistä
runsaasti. 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 (kuva 24). Lieskoski on myös yläosaltaan matala, ja syvyysluokka on keskimäärin alle 30
cm keskivirtaamalla. Taimenen poikasalueiksi soveltuvia paikkoja, kuten poikaskiviä ja matalikkoa
löytyy koskesta paljon.

Lieskoski on jo sellaisenaan taimenen elinympäristöksi soveltuva monimuotoinen koski, mutta esi-
merkiksi kosken omaa ja siitä poistettua kivimateriaalia voisi käyttää luonnontilaisuuden lisää-
miseksi. Koskessa on myös runsaasti kutusoraa, jota voisi kuohkeuttaa ja keskittää osittain soralai-
kuiksi kosken ylemmille osille. Soraa voisi myös kuljettaa ylös kosken alaosilta.



Kuva 23. Lieskoski on monimuotoinen koski ja paikoitellen lähes luonnontilainen tai sen kaltainen.



Kuva 24. Lieskoskea on paikoitellen perattu ja isoimpia kiviä nostettu penkalle.

Lämpötilaseuranta Lieskoskessa

Lämpötilanseurantaloggeri asennettiin kosken yläosalla sijaitsevan sillan yläpuolelle. Lieskosken
lämpötilaseurantojen korkein lukema mitattiin 28.6.2022 ollen 22 astetta (kuva 25). Yli 20 asteen
lämpötiloja havaittiin kesäkuun lopun ja heinäkuun alun (27.6 – 5.7) kuuman jakson aikana päivittäin
1.7 lukuun ottamatta. Veden lämpötilat nousevat siis kuumina jaksoina taimenelle haitallisiksi, mutta
riski kriittisen 26 asteen rajan saavuttamiseen on luultavasti pieni. Heinäkuun alun jälkeen lämpötilat
pysyivätkin pääasiassa alle 20 asteen.

Kuva 25. Lieskosken lämpötilaseuranta 27.6 – 30.10.2022.



Telkkävirraksi nimetty virta-alue on runsaiden puurytöjen muodostama matala ja lyhyt virtajakso
(kuva 26). Vallitsevimmat pohjanmateriaalit ovat hieno sedimentti, hiekka ja hieno sora. Uoman le-
veys Telkkävirran alaosalla on keskimäärin 4,5 m, mikä leventyy virtajakson yläosalla seitsemään
metriin. Myös virrannopeus kasvaa hitaasta reippaaksi siirtyessä Telkkävirran alaosalta yläosalle.
Runsas puumateriaali sekä rantapenkat muodostavat virtapaikan merkittävimmät poikasalueet. Uo-
man varjostus on erinomainen puuston tarjoaman suojan ansiosta.

Kuva 26. Tervajokea varjostaa Telkkävirran kohdalla hyvin uomaa ympäröivä metsä.

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.

Vanhanmyllynkosken alapuolisen keskimäärin 4,5 m leveän uoman virtajakson pohjanmateriaali
koostuu pääasiassa hienosta sorasta, kutusorasta sekä isoista kivistä. Kosken alapuolinen osa on
virrannopeudeltaan keskimääräinen. Isot kivet, matalikot sekä kasvillisuus muodostavat Vanhanmyl-
lynkosken alaosille hyvät poikasalueet (kuva 27).



Kuva 27. Vanhanmyllynkosken alaosalla kasvillisuus, isot kivet ja matalikot muodostavat hyviä poi-
kasalueita.

Vanhanmyllynkosken alaosasta ylävirtaan uoma muuttuu keskimäärin kolme metriä leveäksi ja hi-
dasvirtaisemmaksi. Hidasvirtaisemmassa osuudessa uoman pohjanmateriaali koostuu isoista ki-
vistä, kutusorasta sekä pienistä lohkareista. Uoma on kuitenkin räjäytetty, joten isompaa kiviainesta
ei ole (kuva 28).



Kuva 28. Vanhanmyllynkosken alaosilla uoma on rännimäinen ja räjäytetty.

Hidasvirtaisen jakson jälkeen virrannopeus kasvaa Vanhanmyllynkoskessa keskimääräiseksi. Ylä-
osaltaan uoman pohjanmateriaali on kuten sitä edeltävällä hidasvirtaisella jaksolla, sillä myös ylä-
osaltaan koski on aikoinaan räjäytetty ja perattu (kuva 29). Kunnostuksessa yläosalle on kuitenkin
tuotu kutusoraa, ja poikaskivet ja rantapenkka muodostavat merkittävimpiä poikasalueita. Kosken
yläpuolinen suvanto soveltuu myös isomman kalan elinalueeksi. Virtavesi-inventoinnin yhteydessä
Vanhanmyllynkoskella tehtiin taimenhavainto. Koskea voisi kunnostaa lisäämällä uomaan isompia
lohkareita rännimäisyyden poistamiseksi.



Kuva 29. Vanhanmyllynkoskessa on niukasti isoa kivimateriaalia.

Lämpötilaseuranta Vanhanmyllynkoskessa

Lämpötilanseurantaloggeri asennettiin kosken yläosalle. Vanhanmyllynkosken lämpötilaseurantojen
korkein lukema mitattiin 28.6.2022 ollen 21,4 astetta (kuva 30). Yli 20 asteen lämpötiloja havaittiin
ainoastaan kesäkuun lopun päivinä (27 – 29.6). Veden lämpötilat nousevat siis kuumina jaksoina
taimenelle haitallisiksi, mutta riski kriittisen 26 asteen rajan saavuttamiseen on luultavasti pieni.

Kuva 30. Vanhanmyllynkosken lämpötilaseuranta 27.6 – 30.10.2022.

Oksavirraksi nimetty virtajakso on matala, hidasvirtainen ja keskimäärin kolme metriä leveä. Pohja-
materiaali koostuu hienosta sedimentistä (kuva 31). Mahdollisia poikasalueita ovat rantapenkan
sekä kasvillisuuden suoja. Uoman varjostus on erinomainen ympäröivän puuston vaikutuksesta. Ok-
savirta on yläpuolisen Siltasenmäenkosken loppuliukua.



Kuva 31. Oksavirta on yläpuolisen Siltasenmäenkosken loppuliukua.

Heinosenmäen alueelta Siltasenmäen koillispuolelta löydettiin uusi osittain perattu puromainen noin
60 metriä pitkä ja keskimäärin 3 m leveä koskijakso, josta ei ole mainintoja aiemmissa julkaisuissa.
Kosken pohjanmateriaali koostuu pääasiassa kutusorasta, isoista kivistä sekä pienistä lohkareista.
Koski on matala, keskivedenkorkeudella alle 30 cm ja virrannopeus on keskimääräinen. Uoman var-
jostus on sitä ympäröivän puuston vuoksi erinomainen. Merkittävimpiä poikasalueita ovat poikaski-
vikot, rantapenkat sekä kasvillisuus. Siltasenmäenkoskea voisi kunnostaa kosken omalla kiviainek-
sella kuohkeuttamalla pohjaa ja perustamalla soraikoita, sekä sijoittelemalla perattuja kiviä tasai-
semmin koskeen. Siltasenmäenkoski soveltuu pienestä pinta-alastaan huolimatta hyvin taimenen
kutu- ja poikastuotantoalueeksi.



Kuva 32. Inventoinneissa löydetty Siltasenmäenkoski on puromainen ja monipuolisesti kiviainesta
sisältävä koski.

Lämpötilaseuranta Siltasenmäenkoskessa

Siltasenmäenkoskeen asennettiin lämpötilaloggeri, mutta se oli nostettu pois vedestä mittausjakson
aikana. Loggeri oli myös hajonnut, joten tieto kosken lämpötiloista menetettiin. Koski sijaitsee pää-
uomassa ja on erinomaisesti puuston varjostama, joten lämpötilat pysynevät luultavasti kesällä pää-
asiassa 20 asteen alapuolella.

Puskavirraksi nimetty, keskimäärin 1,5 m leveä, noin 650 metriä pitkä, hidasvirtainen ja matala virta-
alue sijaitsee Myllymäenkosken alapuolella, jossa se alkaa siltarummun alapuolelta (kuva 33). Val-
litsevimmat pohjanmateriaalit ovat hieno sedimentti, hiekka ja hieno sora. Mahdollisia poikasalueita
ovat rantapenkan sekä kasvillisuuden suoja. Uoman varjostus virta-alueella on erinomainen ympä-
röivän puuston ansiosta.



Kuva 33. Puskavirta on hidasvirtainen, suojaisa ja pitkä virtapaikka.

Myllymäenkoski, eli Lipiänkoski on Tervajoen pääuoman ylin koski, joka sijaitsee Lipiäinen-järven
alapuolella. Koski on puromainen, matala ja alivirtaamalla vettä on vähäisesti. Myllymäenkoskea on
osittain perattu ja sen alaosassa on Vuorisentien alittava tierumpu, joka on alivirtaamalla nousueste
kaloille (kuva 34). Vallitseva pohjan materiaali koostuu isoista kivistä, kutusorasta sekä pienistä loh-
kareista. Uoman varjostus on kohtuullinen, ja heikentynyt lähivuosina kosken ympärillä suoritettujen
avohakkuiden vuoksi. Merkittävimpiä poikasalueita ovat rantapenkat, kivikot sekä kasvillisuus (kuva
35). Koskeen on istutettu Mustajoen meritaimenta vuosina 2021 ja 2022, mutta taimenia ei ole saatu
saaliiksi sähkökoekalastuksissa.



Kuva 34. Myllymäenkosken alapuolinen rumpu on nousueste alivirtaamalla.

Kuva 35. Myllymäenkoski on puromainen ja soveltuisi hyvin taimenen elinalueeksi, mutta kesähel-
teillä lämpötilat nousevat liian korkeiksi.



Lämpötilaseuranta Myllymäenkoskessa

Myllymäenkosken lämpötilat nousivat kesäkuun lopun hellejakson aikana korkeimmillaan 29,3 as-
teeseen, mikä on selvästi yli taimenen kriittisen rajan (kuva 36). Lämpötilat nousivat yli 25 asteeseen
päivittäin välillä 27.6 – 4.7, ja ne pysyivät taimenelle haitallisella tasolla, keskimäärin yli 20 asteisina
aina elokuun lopulle asti. Korkeat lämpötilat ovat varmasti suuri syy sille, miksi taimenen istutukset
eivät ole koskessa onnistuneet, eikä koskea voi suositella istutuskohteeksi jatkossa.

Kuva 36. Myllymäenkosken lämpötilaseuranta 27.6 – 30.10.2022.

Juuri Lipiäinen-järven alapuolella sijaitseva virta-alue on hidasvirtainen ja matala. Uoma on räjäy-
tetty, minkä jäljiltä vallitsevimmat pohjanmateriaalit ovat pienet ja isot kivet sekä hieno sora (kuva
37). Isompi kiviaines puuttuu virtapaikasta kokonaan. Uoman varjostus on erinomainen sitä ympä-
röivän puuston vaikutuksesta. Alueen matalat kivikot ovat mahdollisia poikasalueita. Virtapaikassa
olisi muuten kunnostuspotentiaalia, mutta ainakin taimenen kannalta korkeat veden lämpötilat kesä-
helteillä vaikuttavat niiden esiintymiseen uomassa.

Kuva 37. Lipiäisen alapuolinen virtapaikka on räjäytetty.



Kuva 38. Tervajoen pääuoman virta-alueiden ja nousuesteiden sijainnit.

Uusi-Timperissä sijaitseva Orijärvenpuro virtaa Suomen puolella vain noin kolme kilometriä, jonka
jälkeen se virtaa Venäjän puolella laskien Tervajokeen noin 5 kilometrin päästä. Orijärvenpuro on
lähes kauttaaltaan suoristettu ja kaivettu (kuva 39). Inventoinneissa puroa käveltiin Venäjän rajan
tuntumasta ylöspäin noin 300 m Timperintien yläpuolelle. Inventointimaasto muuttui kuitenkin todella
haastavaksi, joten yläpuolisilta alueilta käytiin inventoimassa pieni osuus Kokkolan alueella, jossa
karttatarkastelun mukaan olisi mahdollisesti voinut olla virtapaikka. Lisäksi Orijärven alapuolinen
Timperintien alitus käytiin tarkastamassa. Orijärvenpuro vaikutti vajaan inventoinnin perusteella ole-
van suhteellisen vähävetinen, osittain umpeenkasvanut ja lähes koko pituudeltaan suoristettu ja kai-
vettu uoma.

Uomasta löydettiin kuitenkin yksi mahdollinen virtapaikka Timperintien eteläisen uomanylityksen ala-
puolelta, jossa ei kuitenkaan alivirtaamalla suoritetun inventoinnin aikana virrannut. Paikka oli joutu-
nut räjäytys- ja perkuutoimenpiteiden kohteeksi. Lyhyellä alueella oli kova pohja ja erikokoista kiviai-
nesta isoista kivistä pienempään raekokoon.



Orijärvenpurossa on sen yläosilla VESTY-rekisterin mukaan Orijärven järjestelypato, jonka esteelli-
syydestä kalankulun kannalta ei ole tietoa.

Kuva 39. Orijärvenpuroa sen Suomen puolen alaosilla pellon keskellä ja Timperintien alapuolisella
mahdollisella virtapaikalla.

Rukasoja on Tervajoen sivu-uoma, joka sijaitsee noin kilometri Rautakoskesta ylävirtaan. Se saa
vetensä Peräsuolta ja on mitä todennäköisimmin lähdevaikutteinen viileän vetensä perusteella. Noin
80 m päässä Tervajoesta ylävirtaan on kalan nousun estävä kivinen putous sekä tierumpu (kuva
40). Nousuesteen alapuolella Rukasoja on sorapohjainen (kuva 41). Rantakasvillisuuden peittävyys
on runsasta ja kalanpoikasille löytyy suojapaikkoja vaikka uoma kulkeekin peltoaukealla. Rukasojan
veden lämpötila pysyy muita Tervajoen alueita matalampana ja vettä riittää uomassa vuoden ympäri,
mikä nostaa sen potentiaalia poikasalueena. Rukasojaan istutettiin Mustajoen meritaimenen mätiä
vuonna 2022, ja taimenen nollikkaita saatiin saaliiksi saman vuoden syksyllä tehdyissä sähkökoeka-
lastuksissa.

Rautakoskentien yläpuolella oleva osuus on kovapohjainen ja etenekin pienempää kiviainesta on
runsaasti (kuva 42). Yläpuolisetkin alueet soveltuisivat taimenen poikastuotantalueiksi, mutta ala-
puolinen nousueste estää kalankulun. Uomaa tulisikin porrastaa paremmin, jos kalojen haluttaisiin
nousevan myös yläpuolisille alueille.



Kuva 40. Rukasojan Rautakoskentien alittava rumpu toimii osittaisena nousuesteenä, mutta sen
alapuolinen köngäs estää kalankulun kokonaan.

Kuva 41. Rukasojan könkään alapuolelta löytyy runsaasti soraa ja suojaa taimenen poikasille vaikka
isommat kivet uomasta puuttuvatkin.



Kuva 42. Rautakoskentien yläpuolella Rukasoja on kovapohjainen ja se soveltuisi erinomaisesti tai-
menen lisääntymis- ja poikastuotantoalueeksi ilman alapuolisia nousuesteitä.

Kuva 43. Rukasojan virta-alueet (mustalla) ja nousueste.



Lämpötilaseuranta Rukasojassa

Rukasojan lämpötilaseurantojen korkein lukema mitattiin 28.6.2022 ollen 17 astetta (kuva 44). Läm-
pötila pysyi siis koko mittausajan taimenelle optimaalisena, pääasiassa alle 15 asteisena. Lämpöti-
lojen pysyminen alhaisena myös kesän kuumimpina jaksoina kertoo mitä luultavimmin lähdevaikut-
teisuudesta.

Kuva 44. Rukasojan lämpötilaseuranta 27.6 – 30.10.2022.

Kynsikäs-järvestä laskeva, noin kahden kilometrin pituinen Kynsikkäänoja laskee Tervajokeen Nuti-
kassa. Kynsikkäänoja on hidasvirtainen, keskimäärin noin 3 m leveä uoma, joka on voimakkaasti
muokattu suoristamalla ja perkaamalla. Oja on suurimmaksi osaksi suora ja rännimäinen, ja pohja-
materiaali koostuu pääasiassa kiintoaineksesta (kuva 45). Muutamien yksittäisten hidasvirtaisem-
pien ja kiintoainepohjaisten virtapaikkojen (Niemensuon kohdalla sekä Kynsikäs-järven alapuolella)
lisäksi Kynsikkäänojasta löytyy 1 yhtenäinen virta-alue Rummuntien ylä- ja alapuolelta, jossa on to-
teutettukin virtavesikunnostuksia kivimateriaalia lisäämällä. Rummun alapuoliselle alueelle on myös
toteutettu Mustajoen meritaimenistutuksia vuosina 2021 ja 2022 ja taimenia on saatu istutuspai-
koista saaliiksi sähkökoekalastuksissa.



Kuva 45. Kynsikkäänoja on lähes koko pituudeltaan kaivettu ja suoristettu.

Noin 60 m sillan alapuolella on lyhyt ja matala (< 30 cm) virtapaikka, jonka pohjanmateriaali on pää-
osin hienoa sedimenttiä, hiekkaa ja hienoa soraa, ja jonne kunnostusten yhteydessä on lisätty eri-
kokoisia kiviä sekä puuainesta vuonna 2022 (kuva 46). Alue sopii hyvin taimenen poikastuotanto-
alueeksi, mutta kiviaines saattaa peittyä kiintoainekseen virtausnopeuden hidastuessa selvästi ali-
virtaamalla. Uoman varjostus on hyvä ympäröivän puuston ansiosta ja poikasalueina toimivat kivikot,
rantapenkka, matalikot ja uoman kasvillisuus.

Kuva 46. Rummuntien sillasta noin 60 m alaspäin on Tervajoen metsästäjien vuonna 2022
kunnostama virta-alue, johon on tuotu päänkokoista poikaskiveä.



Rummuntien sillan alapuolella on lyhyt ja matala (< 30 cm), hidasvirtainen virta-alue, joka päättyy
syvään suvantoon (kuva 47). Vallitsevimmat pohjanmateriaalit tällä alueella ovat hieno sedimentti,
hiekka ja hieno sora. Uomaan on myös tuotu kutusoraa kahteen paikkaan, joista toinen on hitaassa
virrassa. Vaikka virta-alue vaikuttaa kovapohjaiselta ja matalalta, on siihen kertynyt kiintoainesta
ainakin 1,5 metrin verran, joka todettiin upottamalla pohjaan kahluusauva. Samoilla kohdin Kynsik-
käänojaan laskee pieni puro, joka oli alivirtaamalla kuitenkin todella vähävetinen. Purossa on pieni
koski ja luonnonkynnys, joka toimii ainakin osittaisena nousuesteenä.

Kuva 47. Rummuntien sillan alapuoliselle alueelle on kertynyt runsaasti kiintoainesta. Paikalle on
tuotu kutusoraa vuonna 2021.

Rummuntien sillan yläpuolella on lyhyt ja alivirtaamalla hidasvirtainen, matala (< 30 cm) ja osittain
perattu virtapaikka (kuva 48). Tämän alueen vallitsevimmat pohjanmateriaalit ovat isot ja pienet kivet
sekä pienet lohkareet. Uoman varjostus on hyvä ympäröivän puuston ansiosta. Merkittävimpiä poi-
kasalueita ovat kivikot, rantapenkat, matalikot sekä kasvillisuus.



Kuva 48. Kynsikkäänojassa Rummuntien sillan yläpuolella on osittain louhittu ja peruttu kivinen, ali-
virtaamalla hidasvirtainen virtapaikka.

Kynsikkäänojassa on sen yläosilla Kynsikäs-järven vedenkorkeutta säätelevä, noin 50 cm korkuinen
pato, joka toimii ainakin osittaisena vaellusesteenä (kuva 49).

Kuva 49. Kynsikäs-järven säännöstelypato.



Kuva 50. Kynsikkäänojan virta-alueet (mustalla) sekä nousuesteet.

Lämpötilaseuranta Kynsikkäänojassa

Kynsikkäänojan loggeri asennettiin Rummuntien sillan alapuolelle (kuva 51). Kynsikkäänojan mit-
tausjakson korkein lämpötila oli 25,8 astetta, ja se mitattiin 27.6. Yli 25 asteen lämpötiloja mitattiin
Kynsikkäänojalla mittausajan kahtena ensimmäisenä päivänä. Lämpötilat nousivat yli 20 asteeseen
päivittäin 27.6-6.7 välisen ajan. Tämän jälkeen yli 20 asteeseen lämpötilat nousivat muutamina jak-
soina kesän aikana. Kynsikkäänojassa lämpötilat vaikuttavat kuumien jaksojen aikana nousevan
taimenille haitallisiin lukemiin, ja kriittinen raja tullaan varmasti saavuttamaan pitkien ja kuumien hel-
lejaksojen aikana. Tämä vaikuttaa varmasti etenkin taimenen poikasten selviytymiseen Kynsik-
käänojassa, ja paikkaa istutuskohteena tulee harkita tarkoin.



Kuva 51. Kynsikkäänojan lämpötilaseuranta 27.6 – 30.10.2022.

Keskimmäinen-järvestä Kynsikkääseen laskeva uoma on vain noin 700 metriä pitkä, mutta siinä on
useita nousuesteitä. Uoma virtaa lähes koko pituudeltaan peltojen halki alittaen Peräkorventien rum-
mussa. Alin nousueste löytyy pellolta Peräkorventien alapuolelta olevasta peltotiestä, joka on uoman
kohdalta romahtanut (kuva 52). Vesi pääsi inventointihetkellä kuitenkin virtaamaan maamassan alla
olevan rummun läpi, mutta romahdus varmasti vaikeuttaa kalan kulkua.

Kuva 52. Peltotien uoman ylittävä osuus oli romahtanut. Vesi kuitenkin kulki maamassan alla olevan
rummun läpi.



Peräkorventien alapuolella on niin ikään nousuesteen ainakin alivirtaamalla muodostava rumpu
(kuva 53). Rummun alla on noin 55 m pituinen, keskimäärin 2,5 m leveä ja matala (< 30 cm) koski,
jonka pohjan terävät kivet ovat peräisin uoman räjäytyksestä tai louhimisesta. Vallitsevimmat poh-
janmateriaalit ovat raekooltaan isoja ja pieniä kiviä sekä pieniä lohkareita. Rummun alapuolisen kos-
ken virrannopeus on alivirtaamallakin keskimääräinen. Rantapenkan sekä kivikon suojat ovat kos-
ken merkittävimmät poikasalueet.

Kuva 53. Peräkorventien alittava rumpu sekä sen alapuolella oleva koskialue.

Noin 50 m Peräkorventien alituksesta sijaitsee Keskimmäisen säännöstelypato, joka on täydellinen
nousueste (kuva 54).



Kuva 54. Keskimmäisen säännöstelypato on täydellinen nousueste.

Syväjärvestä Keskimmäinen-järveen laskeva Kynähaavanoja on hidasvirtainen sekä suurilta osin
kaivettu ja suoristettu uoma. Kynähaavanojasta inventoitiin noin kaksi kolmasosaa, ja noin 400 met-
riä Syväjärvestä alaspäin jäi inventoimatta huonojen kulkuolosuhteiden vuoksi.

Keskimmäisen yläpuolella Kynähaavanoja virtaa rehevänä pelto-ojana, ja noin 300 m järven yläpuo-
lella uoma on räjäytetty kallion läpi. Samalla kohdalla on myös virtapaikka ja silta, joka ei näy kar-
tassa. Sillanvirraksi nimetty noin 55 m pituinen, keskimäärin 2,5 m leveä ja matala (< 30 cm) virta-
alue oli alivirtaamalla hidasvirtainen. Kiviaines koostuu pääasiassa kallion räjäytyksen seurauksena
irronneesta kiviaineksesta (kuva 55). Uoman varjostus on erinomainen sitä ympäröivän metsän vai-
kutuksesta. Rantapenkan ja kivikon suoja ovat alueen merkittävimmät poikasalueet.



Kuva 55. Sillanvirran kiviaines koostuu pääasiassa kallion räjäytyksen seurauksena irronneesta ki-
viaineksesta.

Ylempänä Kynähaavanojaa sijaitsee Kaivuuvirraksi nimetty hidasvirtainen, noin 30 metriä pitkä ja
alivirtaamalla matala (< 30 cm) virta-alue. Kaivuuvirta on perattu sekä ainakin osittain kaivettu ja
louhittu. Vallitsevimmat pohjanmateriaalit ovat hieno sedimentti, pienet lohkareet sekä isot kivet.
Merkittävimpiä poikasalueita ovat puuaineksen sekä kivikon suojat. Uoman varjostus on erinomai-
nen virtapaikkaa ympäröivän metsän vaikutuksesta.

Kuva 56. Kaivuuvirta-nimistä virtapaikkaa on louhittu ja kaivettu.



Ylin Kynähaavanojan inventoiduista virtapaikoista on nimetty inventoinnin yhteydessä Tukkivirraksi
(kuva 57). Tukkivirta on hidasvirtainen, alivirtaamalla matala (< 30 cm), noin 40 metriä pitkä virta-
paikka, jonka kohdilla Kynähaavanoja on keskimäärin 2,5 metriä leveä. Kynähaavanoja on myös
Tukkivirran kohdalta voimakkaasti muokattu kaivamalla ja perkaamalla. Pohjanmateriaali koostuu
ainoastaan hienosta sedimentistä. Uomassa on kuitenkin puuainesta. Metsikössä virtaavan Tukki-
virran varjostus on erinomainen.

Kuva 57. Kynähaavanojaa on muokattu voimakkaasti kaivamalla ja suoristamalla.

Kynähaavanojan yläjuoksulla on Syväjärven säännöstelypato, joka käytiin tarkastamassa erikseen
(kuva 58). Pato muodostaa noin 25 cm korkuisen osittaisen nousuesteen.

Kuva 58. Syväjärven säännöstelypato.



Syväjärveen laskevat uomat olivat alivirtaamalla vähävetisiä Syväojaa lukuun ottamatta. Syväjär-
veen laskeva Syväoja oli uomista runsasvetisin ja monimuotoisin etenkin Villalantien alapuolella,
mistä löytyi luonnontilaisempi purojakso (kuva 59). Vrta-alueella oli soraa ja erikokoisia kiviä sekä
puuainesta uomassa, mutta vähävetisyyden vuoksi ainakaan alivirtaamalla paikka ei ole soveltuva
taimenen elinalueeksi. Lisäksi Villalantien alittava rumpu toimii nousuesteenä kaloille ainakin pienillä
virtaamilla (kuva 59). Villalantien yläpuolella Syväoja muuttuu kaivetuksi ja turvepohjaiseksi (kuva
60), eikä sitä inventoitu kuin muutama kymmen metriä sillan yläpuolelle.

Kuva 59. Villalantien alapuolella oleva Syväoja on luonnontilainen tai sen kaltainen, mutta todella
vähävetinen alivirtaamalla. Vasemman kuvan ylänurkassa näkyy Villalantien tierumpu, joka on vael-
lusteste ainakin pienillä virtaamilla.



Kuva 60. Villalantien rummun yläpuolella Syväoja muuttui kaivetuksi ja pehmeäpohjaiseksi.

Kuva 61. Kynsikäs-järven yläpuoliset virta-alueet ja nousuesteet. Syväjärven alapuolista osaa Ky-
nähaavanojasta ei inventoitu.



Nutikassa Tervajokeen laskeva Uutelanoja on lähdepitoinen pieni uoma. Uutelanoja saa alkunsa
ilmeisesti lähteestä virraten havaintojen perusteella putkessa pellon läpi (kuva 63). Putken alapuoli-
nen, noin 250 m pituinen jakso inventoitiin. Oja virtaa pienen metsäalueen läpi heti Rautakoskentien
yläpuolella, jossa uoman ainoa löydetty virta-aluekin sijaitsee. Juuri tälle paikalle on myös istutettu
vastakuoriutuneita Mustajokisia meritaimenen poikasia vuonna 2022, ja niitä saatiin saaliiksi saman
vuoden koekalastuksissa.

Inventoinnin sekä syyskuisen sähkökalastuksen aikaan Uutelanoja oli todella vähävetinen. Pienen
valuma-alueensa vuoksi uoma on luultavasti vähävetinen vuoden ympäri, mutta paikallisten mukaan
uoma ei kuitenkaan kuivu lähdevaikutteisuuden vuoksi (kuva 62). Virtapaikalla vallitsevimmat pohjan
materiaalit ovat hieno sedimentti, isot kivet sekä pienet lohkareet. Merkittävimpiä poikasalueita ovat
poikaskivikot, puuaineksen sekä rantapenkkojen aluset. Muuten hidasvirtaisessa, matalassa (< 30
cm) ja keskimäärin 1,5 metriä leveässä uomassa on myös hieman syvempiä monttuja, jotka sovel-
tuvat poikasalueiksi. Uutelanojaa ympäröivän metsän vaikutuksesta uoman varjostus on erinomai-
nen. Näiden ominaisuuksien puolesta Uutelanoja soveltuu kohtuullisesti taimenen poikasalueeksi,
mutta isommille kaloille ja kutualueeksi se tuskin soveltuu, jos vähävetisyys on ympärivuotista. Vä-
hävetisyydestä johtuen kalojen voi olla myös vaikea nousta Rautakoskentien yläpuoliselle virta-alu-
eelle pienen tierummun läpi.

Kuva 62. Uutelanoja on lähdevaikutteinen vähävetinen uoma.



Kuva 53. Uutelanoja katoaa virta-alueen yläpuolella pellon reunaan, luultavasti putkeen.

Kuva 54. Uutelanoja ja sen virta-alue (merkitty mustalla).



Lämpötilaseuranta Uutelanojassa

Uutelanojan lämpötilaseurantojen korkein lukema mitattiin 27.6.2022 ollen 20,6 astetta (kuva 55).
Uutelanojassa mittausjakson aikana lämpötilat nousivat yli 20 asteen ainoastaan 5 päivänä, joista
kaikki ajoittuivat kesä-heinäkuun vaihteeseen. Muuten lämpötilat pysyivät alle 20 asteen. Uutelanoja
saa vetensä pääasiassa lähteestä, joten veden lämpötilat pysyvät luultavasti siitä johtuen matalina.
Lämpötilojen osalta uoma soveltuisikin hyvin taimenen elinympäristöksi. Ongelmana on kuitenkin
veden vähyys, ja uoma soveltuu huonosti aikuisen taimenen elinympäristöksi.

Kuva 55. Uutelanojan lämpötilaseuranta 27.6 – 30.10.2022.

Vanhanpellonjärvestä Tervajokeen laskevassa uomassa on yksi virtapaikka Rummuntien alapuo-
lella. Samalle paikalle toteutettiin Mustajokisen meritaimenen mätirasiaistutuksia talvella 2022. Sa-
man vuoden sähkökalastuksissa taimenia ei kuitenkaan saatu saaliiksi.

Noin 85 metriä Tervajoen pääuomasta ylävirtaan vanhanpellonjärven lasku-uomassa on rumpu, joka
ainakin vähäisellä vedellä on nousueste kaloille (kuva 56). Virtapaikka sijaitsee rummun yläpuolella.



Kuva 56. Vanhanpellonjärven lasku-uomassa oleva rumpu on nousueste ainakin pienemmillä virtaa-
milla. Kuvassa tilanne lokakuussa 2021.

Inventoidessa Vanhanpellonvirraksi nimetty noin 65 metrin pituinen virtapaikka on hidasvirtainen ja
syvyysluokaltaan < 30 cm (kuva 57). Uomanleveys on virtapaikan kohdilta keskimäärin 2,5 metriä,
mutta muualla uomassa selvästi kapeampi. Alivirtaamalla vettä on vähäisesti. Vallitsevimmat poh-
janmateriaalit ovat hieno sora sekä isot ja pienet kivet. Rantapenkan ja kivikon suojat ovat virta-
alueen merkittävimmät poikasalueet. Puiden suojassa sijaitsevan virtapaikan varjostus on hyvä.
Virta-alue jatkuu vielä lyhyen matkaa Rummuntien yläpuolelle, missä uoma on selvästi kapeampi.
Vähäisellä vedellä myös Rummuntien alittava rumpu on kalankulun kannalta haitallinen (kuva 57).



Kuva 57. Vanhanpellonvirta alivirtaamalla (vas.). Rummuntien alittava rumpu vaikeuttaa kalojen kul-
kua ainakin vähäisellä vedellä (oik.).

Lähellä Vanhanpellonjärven suuta sijaitsee vielä kivistä koottu patorakennelma, joka on nousueste
ainakin alivirtaamalla (kuva 58).

Kuva 58. Vanhanpellonjärven alapuolella on itsekyhätyn näköinen kivipato, joka ainakin alivirtaa-
malla on nousueste.



Vanhanpellonjärveen laskevat uomat käytiin tarkastamassa nopeasti vain paikoitellen, ja ne olivat
alivirtaamalla vähävetisiä (kuva 59).

Kuva 59. Vanhanpellonjärveen laskeva Riitaoja oli alivirtaamalla vähävetinen.

Kuva 60. Vanhanpellonjärven lasku-uoman virta-alue (mustalla) sekä nousuesteet.



Lämpötilaseuranta Vanhanpellonjärven lasku-uomassa

Lämpötilaloggeri asennettiin Rummuntien alapuolelle. Vanhanpellonjärven lasku-uoman lämpötilat
nousivat kesäkuun lopun hellejakson aikana korkeimmillaan 27,9 asteeseen (27.6), mikä on selvästi
yli taimenen kriittisen rajan (kuva 61). Mittausjakson aikana lämpötilat nousivat yli 25 asteeseen
27.6, 28.6, 1.7, 2.7 ja 4.7. Lämpötilat nousivat myös pitkin kesää säännöllisesti taimenelle haitalli-
selle tasolle yli 20 asteeseen. Kesähelteillä korkeiksi nousevat lämpötilat ovat varmasti suuri syy
sille, miksi taimenen istutukset eivät ole koskessa onnistuneet, eikä koskea voi suositella istutuskoh-
teeksi jatkossa.

Kuva 61. Vanhanpellonjärven lasku-uoman lämpötilaseuranta 27.6 – 30.10.2022.

Rummussa Tervajokeen laskeva Vääräoja saa alkunsa Lepikkoniemensuosta ja virtaa pääosin pel-
tojen halki. Uomasta löytyi inventointien yhteydessä useampia nousuesteitä. Vääräoja inventoitiin
Kotirannan kohdalla olevaan tienalitukseen saakka.

Alavirrasta ensimmäinen, inventoidessa Korjuuvirraksi nimetty lyhyt virta-alue sijaitsee noin 200met-
rin päässä Tervajoesta Rummuntien alapuolella (kuva 62). Kyseinen uomanleveydeltään noin 1,5 m
hidasvirtainen ja matala (<30 cm) virtapaikka on tiheässä pajukossa, minkä vaikutuksesta varjostus
on erinomainen. Vallitsevimmat pohjan materiaalit ovat hieno sora, hieno sedimentti sekä hiekka.



Kuva 62. Korjuuvirta on lyhyt ja pajukon suojassa sijaitseva virtapaikka.

Vääräojan alin nousueste sijaitsee noin 370 metriä Tervajoesta ylävirtaan pellon keskellä pellon halki
kulkevan tien rummun alapuolella (kuva 63). Este on itsekyhätyn näköinen kivirykelmä, joka ainakin
ali- ja keskivirtaamalla muodostaa kaloille täydellisen nousuesteen kivien ollessa todella tiiviisti kiinni
toisissaan.

Kuva 63. Vääräojan alin nousueste on pellon keskellä sijaitseva kivirykelmä.



Seuraava Hiirivirraksi nimetty virtapaikka alkaa noin 50 metriä Rummuntien alapuolelta ja jatkuu noin
30 metriä rummuntien yläpuolelle poissulkien tien alituksen, jossa ei virtaa alivirtaamalla (kuva 64).
Matala (<30 cm) koskimainen paikka on alivirtaamalla hidasvirtainen tien alapuolella ja virranno-
peudeltaan keskimääräinen tien yläpuolella. Keskivirtaamalla virtapaikka on kuitenkin varmasti koko
pituudeltaan reipasvirtainen. Uomanleveys on keskimäärin noin 1,5 m. Vallitsevimmat pohjanmate-
riaalit ovat isot ja pienet (kutusora) kivet ja pienet sekä keskikokoiset lohkareet. Vääräojaa ympäröi-
vän rantakasvillisuuden ja puuston vaikutuksesta uoman varjostus on erinomainen. Poikaskivikko,
kasvillisuus ja rantapenkat ovat alueen merkittävimmät poikasalueet. Alue sopisi taimenen lisäänty-
misalueeksi, mikäli alavirrassa ei olisi nousuestettä.

Kuva 64. Hiirivirta on monimuotoinen virta-alue, joka sopisi hyvin taimenen lisääntymisalueeksi.

Noin 200 metriä Rummuntiestä ylävirtaan sijaitsevat Vääräojan seuraavat nousuesteet. Alin niistä
on yksityisen saunan edustalle tehty patorakennelma, jonka tarkoituksena on padottaa Vääräojaa
uimapaikan luomiseksi. Pato on rakennettu peräkkäisistä osista, jotka koostuvat kivikasoista, beto-
nisista putkista sekä rautaosista (kuva 65). Pato on mitä luultavimmin täydellinen este ympärivuoti-
sesti. Vesi ei kulje patorakennelmaan asetetuista rummuista, vaan niiden ali.



Kuva 65. Vääräojaa on padottu omatekoisen uimapaikanmuodostamiseen. patoamiseen on käytetty
luovasti erilaisia materiaaleja ja tekniikoita, kuten kivikasoja, betonisia rumpuputkia sekä rautaputkia.

Vääräojaa on pyritty patoamaan kiviaineksella myös uimapaikan yhteydessä yläosalla, johon on
muodostunut nousueste ainakin ali- ja luultavasti keskivirtaamallakin (kuva 66). Vääräojaa on myös
luultavasti ohjattu kevyellä louhimisella virtaamaan uimapaikalle.



Kuva 66. Vääräojan uimapaikan yläosaakin on padottu kiviaineksella.

Saunavirraksi nimetty, matala (<30 cm) ja hidasvirtainen virta-alue sijaitsee heti patorakennelman
muodostaman lammen yläpuolella (kuva 67). Uomanleveys on keskimäärin 2 metriä. Alaosaltaan
uoma on räjäytetty, mutta ylempänä hieman luonnollisempi. Vallitsevimmat pohjanmateriaalit ovat
isot kivet, pienet lohkareet sekä hiekka. Kivet ovat teräviä ja todennäköisesti uoman räjäytyksestä
peräisin. Merkittävimpiä poikasalueita ovat poikaskivikot sekä rantapenkan suoja. Uoman varjostus
on hyvä sitä ympäröivän puuston ja rantakasvillisuuden vaikutuksesta.



Kuva 67. Saunavirran kiviaines on pääosin peräisin kallion räjäyttämisestä.

Saunavirran jälkeen Vääräoja jatkuu hidasvirtaisena pelto-ojana, ja noin 200 metriä Saunavirran ylä-
puolella sijaitsee nousuesteen muodostava rumpu pellon keskellä, josta vesi ei virtaa läpi ainakaan
alivirtaamalla, vaan sen ali (kuva 68).

Kuva 68. Vääräojaan nousuesteen muodostava rumpu, jonka ali ojan vesi virtaa.



Kuva 69. Vääräojan virta-alueet (mustalla) ja nousuesteet.

Lämpötilaseuranta Vääräojassa

Vääräojaan lämpötilaloggeri asennettiin Rummuntien sillan alapuolelle.

Vääräojan lämpötilanseurantojen korkein lämpötila mitattiin 27.6 ollen 23 astetta (kuva 70). Väärä-
ojan lämpötilat pysyvät siis luultavimmin alle kriittisen rajan kuuminakin jaksoina. Yli 20 asteen läm-
pötiloja mitattiin päivittäin välillä 27.6-5.7, ja tämän jälkeen ainoastaan kahtena muuna yksittäisenä
päivänä. Vaikka Vääräojan lämpötilat nousevat kuumina ajanjaksoina taimenelle haitallisiin lukemiin,
eivät ne tuskin estä sen esiintymistä purossa. Runsaiden nousuesteiden määrän vuoksi puroa ei
kuitenkaan tällä hetkellä voi suositella istutuskohteeksi.



Kuva 70. Vääräojan lämpötilaseuranta 27.6 – 30.10.2022.

Haukilammesta alkava, Haukilamminsuon läpi virtaava Lieskoskenoja laskee Tervajoen Lieskos-
keen. Koski inventoitiin kaksi kertaa: syksyllä 2021 sekä alivirtaamalla kesällä 2022. Syksyn aikaan
koski vaikutti hyvältä ja vettä riitti, mutta kesällä alivirtaamalla koski todettiin liian vähävetiseksi.
Tästä syystä inventointia ei jatkettu Rummuntien alitusta ylemmäs. Luultavasti vähävetisyydestä joh-
tuen vuonna 2022 koskeen tehdyt mätirasiaistutukset eivät tuottaneet tulosta, eikä kaloja saatu säh-
kökoekalastuksissa saaliiksi.

Rummuntien alapuolella sijaitseva virtapaikka on räjäytetty kallioon, mutta muodostaa monimuotoi-
sen ja erinomaisesti puuston varjostaman ympäristön (kuva 71). Kiviaines koostuu pääasiassa hie-
nosta sorasta, kutusorasta sekä pienistä lohkareista. Virtapaikka on osin jyrkkä, ja etenkin alivirtaa-
malla kallio muodostaa uomaan täydellisiä nousuesteitä (kuva 72). Veden vähyyden sekä nousues-
teiden vuoksi Lieskoskenoja vaatisi kunnostustoimia, jotta se soveltuisi taimenen elinalueeksi.



Kuva 71. Lieskoskenoja alivirtaamalla (vas) ja keskivirtaamalla (oik.). Puro vaikutti keskivirtaamalla
potentiaaliselta poikastuotantoalueelta, mutta alivirtaamalla vesi kävi vähiin.

Kuva 72. Alivirtaamalla Lieskoskenojan jyrkemmät kohdat muodostavat täydellisiä nousuesteitä ka-
loille.



Kuva 73. Lieskoskenojan virta-alueet (mustalla) ja nousuesteet.

Lämpötilaseuranta Lieskoskenojassa

Lieskoskenojan lämpötilat eivät nousseet mittausjakson aikana kertaakaan yli 20 asteen, mikä tekee
uomasta lämpötilojen suhteen taimenelle otollisen elinympäristön (kuva 74). Korkeimmalla lämpötilat
olivat kesä-heinäkuun vaihteen hellejakson aikana ja korkein mitattu lämpötila mitattiin 27.6 ollen
19.8 astetta. Hellejaksoa lukuun ottamatta lämpötilat jäivät kesällä selvästi alle 20 asteen.

Kuva 74. Lieskoskenojan lämpötilaseuranta 27.6 – 30.10.2022.



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 taimen saaliiksi. Luhanoja on monimuotoinen ja luonnontilainen
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.

Virta-alueen alaosa on nivamaista, alivirtaamalla hidasvirtaista, ja pohjamateriaali koostuu pääosin
hienosta sedimentistä, hiekasta sekä hienosta sorasta (kuva 75). Isompaa kiviainesta ei juurikaan
ole. Virta-alue on matala (< 30 cm) ja uoma on erinomaisesti puuston ja rantakasvillisuuden varjos-
tama. Merkittävimpiä poikasalueita ovat rantapenkat, puuaines sekä kasvillisuus.

Kuva 75. Luhanojan alaosan virta-alue on nivamainen ja isompaa kiviainesta ei juurikaan ole.

Nivamaisen osuuden jälkeen ylävirrassa on Luhankoskeksi nimetty matala (< 30 cm), lyhyt koski-
mainen jakso, jonka kohdalla Luhanoja virtaa keskimäärin kaksi metriä leveänä. Kohtaa kutsutaan



myös Tervakoskeksi, vaikka ilmeisesti varsinainen Tervakoski on ylävirrassa tästä paikasta. Aluelle
pääsee hyvin autolla, joten se on toiminut istutuskohteena, ja paikalle on tuotu myös kutusoraa.
Myös kosken alkuperäistä soraa on uomassa. Pohjanmateriaali koostuu pääosin kutusorasta, pie-
nistä lohkareista sekä hienosta sedimentistä. Luhanojan läpi kulkeva metsäkoneen ura on muodos-
tanut hidasvirtaisen suvannon sillan yläpuolelle ja tuhonnut paikkaa. Luhankoski on alivirtaamalla
hidasvirtainen.

Kuva 76. Luhankosken keskellä metsäkone on perannut kivet tieltään ja sen painauma on rikkonut
penkan ja muodostanut suvannon.

Tervakoski on Luhanojan alin täysin luonnontilainen koski (kuva 77). Luonnontilaisessa koskessa
on runsaasti kiintoainekseen iskostunutta soraa ja poikaskiveä. Vallitsevat pohjanmateriaalit ovat
kutusora, isot kivet sekä pienet lohkareet. Keskimääräinen uoman leveys on 3,5 m, virrannopeus on
alivirtaamalla keskimääräinen ja sen syvyysluokka on < 30 cm. Ympäröivän metsän vaikutuksesta
Tervakosken varjostus on erinomainen. Tervakosken potentiaalia taimenen lisääntymisalueena voisi
kasvattaa kunnostuksin, hyödyntäen Hartijoki-menetelmää kuohkeuttamalla soraikkoja. Alivirtaa-
malla osa Tervakosken kallio- ja kivikynnyksistä on kuivilla, mikä toisaalta voi estää vaelluskalojen
kulun kuivina aikoina. Muutoin uomassa riittää vettä nuorille taimenille. Koski sopisi jo sellaisenaan
erinomaisesti kotiutusistutuskohteeksi.



Kuva 77. Tervakoski on luonnontilainen ja monimuotoinen koski, jossa on runsaasti kutusoraa ja
erikokoista kiviainesta.

Tervakosken yläpuolinen keskimäärin kolme metriä leveä Havukoskeksi nimetty koski on alivirtaa-
malla hidasvirtainen ja kiviaines on keskimäärin suurempaa kuin Tervakoskessa (kuva 78). Vallitse-
vimmat pohjanmateriaalit ovat pienet, isot sekä keskikokoiset lohkareet. Havukosken pohjanmateri-
aali koostuu pääosin poikaskivikosta sekä erikokoisista lohkareista.



Kuva 78. Havukoskeksi nimetyssä koskessa on isoa kiviainesta ja se on alivirtaamalla hidasvirtai-
nen.

Havukosken yläpuolinen koski nimettiin Kalakoskeksi. Kalakosken alapuolella sijaitsee luonnontilai-
nen ja matala (< 30 cm), alivirtaamalla hidasvirtainen virtajakso, jonka pohjanmateriaali koostuu hie-
nosta sorasta, hiekasta ja hienosta sedimentistä (kuva 79). Keskimääräinen uomanleveys on 1,5 m
ja uoman varjostus on hyvä. Poikasalueiksi soveltuvat vain rantapenkat. Varsinaisen Kalakosken
alkaessa virrannopeus kasvaa keskimääräiseksi ja vallitsevimmat pohjanmateriaalit ovat pienet ja
keskikokoiset lohkareet sekä isot kivet (kuva 80). Kiviaines on kuitenkin pakkaantunut kiintoainek-
seen. Kalakoski on keskimäärin 2,2 m leveä ja sen keskimääräinen syvyysluokka on < 30 cm. Ym-
päröivän metsän ja rantakasvillisuuden vaikutuksesta uoman varjostus on erinomainen.



Kuva 79. Kalakosken loppuliukua.

Kuva 80. Kalakoskessa on monipuolisesti erikokoista kiviainesta.

Kalakosken yläpuolella sijaitsee kivikkoinen, keskimäärin 3,5 m leveä Ilonkoski, joka Luhanojan kos-
kista pisin. Ilonkosken alapuolella sijaitseva kosken loppuliuku on hidasvirtainen ja matala (<30 cm),
keskimäärin 1,5 m leveä virta-alue (kuva 81). Vallitsevimpia pohjanmateriaaleja ovat hiekka, hieno



sora ja hieno sedimentti. Poikasalueiksi soveltuvat rantapenkan ja kasvillisuuden suojat. Uoman var-
jostus on hyvä. Ilonkoskessa on kalliokynnys, joka on todennäköisesti ajoittainen nousueste.

Kuva 81. Ilonkosken alapuolinen virta-alue.

Varsinaisen Ilonkosken pohjanmateriaali koostuu pääosin isoista kivistä sekä keskikokoisista lohka-
reista ja sileästä kalliosta (kuva 82). Koskialueen rannoilla lohkareita, jotka vaikuttavat perkuukiviltä.
Virrannopeus on keskimääräinen ja uoman varjostus on ympäröivän metsän sekä rantakasvillisuu-
den vaikutuksesta hyvä. Alueen merkittävimpiä poikasalueita ovat poikaskivikot sekä rantapenkat.

Kuva 82. Ilonkoski on pääasiassa kalliopohjainen koski, jossa on yksi nousuesteen ainakin alivirtaa-
malla muodostava luonnonkynnys.



Luhanojan ylin virtapaikka, Silovirraksi nimetty lyhyt kivinen virta-alue sijaitsee Luhdanniityn ja Han-
navuoren välissä (kuva 83). Keskimäärin kolme metriä leveä uoma on matala (<30 cm) ja hidasvir-
tainen. Vallitsevimmat pohjanmateriaalit ovat isot kivet ja pienet sekä keskikokoiset lohkareet. Uo-
man varjostus on kohtalainen. Rantapenkan ja poikaskivikon suojat ovat mahdollisia poikasalueita.

Kuva 83. Silovirta on lyhyt virta-alue.

Kuva 84. Luhanojan virta-alueet (mustalla) ja nousuesteet.



Lämpötilaseuranta Luhanojassa

Luhanojaan lämpötilaloggeri asennettiin puron alaosille, metsäautotien sillan yläpuolelle (kuva 85).
Luhanojan lämpötilaseurantojen korkein lukema mitattiin 27.6. ollen 24,6 astetta. 26 asteen kriittistä
rajaa ei Luhanojassa ylitetty kertaakaan mittausjakson aikana. Kuumana jaksona 27.6 – 6.7 yli 20
asteen lämpötiloja mitattiin kuitenkin päivittäin. Tämän jälkeen lämpötilat nousivat yli 20 asteisiksi
muutaman kerran, mutta pääasiassa pysyivät kuitenkin sen alapuolella. Tulokset kertovat siitä, että
kuumina jaksoina lämpötilat nousevat taimenelle haitallisiin lämpötiloihin, mutta pääasiassa pysyvät
taimenelle kelvollisina. Riski 26 asteen kriittisen rajan saavuttamiseen on kuitenkin olemassa, jos yli
30 asteen helteet kestävät pitkään. Luhanoja on pääasiassa hyvin puuston varjostama, mikä toimii
lämpötiloja viilentävänä tekijänä.

Kuva 85. Luhanojan lämpötilaseuranta 27.6 – 30.10.2022.

Suuri-Sarkasen ja Poikki-Sarkasen välinen, noin 300 m pitkä ja keskimäärin kaksi metriä leveä uoma
on hidasvirtainen ja matala (<30 cm). Uomaa on perattu ja suoristettu. Vaikka uomassa on jonkin
verran kiviä, vallitsevimmat pohjanmateriaalit ovat hiekka, hieno sora ja hieno sedimentti. Uomaa
ympäröivän metsän vaikutuksesta varjostus on erinomainen.



Kuva 86. Suuri-Sarkasen ja Poikki-Sarkasen välinen uoma oli ainakin paikoitellen suoristettu ja isom-
paa kiviainesta oli vähän.

Suuri-Sarkaseen laskevat uomat käytiin nopeasti tarkastamassa tien alitusten kohdilta, ja ne vaikut-
tivat ainakin alivirtaamalla olevan joko kuivilla tai hyvin vähävetisiä.

Kuva 87. Suuri-Sarkasen ja Poikki-Sarkasen välisen uoman virta-alue (mustalla).



Säämälässä Tervajokeen laskeva Purajoki on pitkä sivu-uoma, jonka nimi vaihtuu Murtoinsil-
lanojaksi Vaalimaantien alapuolella. Purajoki inventoitiin kokonaan. Murtoinsillanoja inventoitiin sen
alaosilta aina Kelttarinmäen kohdalla olevaan tienalituksen yläpuolelle asti. Lisäksi ojan latvoilla Tu-
pinasuon alapuolisen Venäinsillallan ympäristö käytiin tarkastamassa. Murtoinsillanoja oli kuitenkin
vähävetinen näillä osin. Murtoinsillanoja virtaa talousmetsän läpi, ja se on lähes koko pituudeltaan
kaivettu ja suoristettu, rehevöitynyt ja paikoitellen umpeenkasvanut ränni. Purajoki taas virtaa pelto-
jen halki, mutta on myös erittäin rehevä, paikoin umpeenkasvanut ja suoristettu. Purajoessa sekä
sen yläpuolisessa Murtoinsillanojassa pohjamateriaali oli pääosin upottavaa ja pehmeää kiintoai-
nesta.

Säämälässä Kupiaanmäen kohdilla Purajoen ylittävän tierummun molemmat puolet sekä Vaali-
maantien alittavan rummun alapuoli olivat kasvaneet lähes umpeen (kuva 88). Purajoen sekä Mur-
toinsillanojan inventoitujen alueiden sivu-uomat olivat inventoitaessa todella vähävetisiä tai kuivilla.
Purajoesta ei löytynyt virtapaikkoja.

Kuva 88. Säämälässä Purajoen ylittävän siltarummun alapuoli on umpeenkasvanut.

Inventoidessa Murtoinsillanojasta löytynyt ainoa virta-alue oli Muurahaisvirraksi nimetty keskimäärin
1,5 m leveä ja 20 metriä pitkä uomajakso (kuva 89). Virta-alue sijaitsee Kelttarinmäen alueella tie-
nalituksen yläpuolella, ja on selvästi suoristettu ja kaivettu. Hidasvirtaisen ja matalan (<30 cm) Muu-
rahaisvirran vallitsevimmat pohjanmateriaalit ovat hieno sora, isot kivet sekä pienet lohkareet. Kivi-
kon ja puuaineksen suojat ovat mahdollisia poikasalueita. Metsässä virtaavan Muurahaisvirran alu-
eella uoman varjostus on erinomainen.

Purajoesta ja Murtoinsillasta ei löytynyt nousuesteitä, mutta paikoitellen umpeenkasvu varmasti hait-
taa vesieliöiden liikkumista uomassa.



Kuva 89. Muurahaisvirta oli Inventoinneissa ainoa Murtoinsillanojasta löytynyt virta-alue.

Kuva 90. Purajoen/Murtoinsillanojan ainoa inventoiduilta alueilta löytynyt virtapaikka oli Kelttarin-
mäen läheisyydessä tienalituksen yläpuolella (mustalla).



Lämpötilaseuranta Purajoessa

Purajoen lämpötilaloggeri asennettiin Vaalimaantien alittavan rummun alapuolelle (kuva 91). Pura-
joessa veden lämpötilat pysyivät koko mittausjakson selvästi alle 20 asteen, keskimäärin alle 15
asteisena. Purajoen vesi tulee pääasiassa suoalueilta ja uoma on hyvin varjostettu aina Vaalimaan-
tien alitukseen saakka. Vaikka Purajoki ja sen yläpuolinen Murtoinsillanoja ovat todella muokattuja
ja koskialueita ei ole, on sivuhaaran vedellä varmasti Tervajoen pääuomaa viilentävä vaikutus.

Kuva 91. Purajoen lämpötilaseuranta 27.6 – 30.10.2022.

Vuolaanoja on Lipiäisen ja Mylly-Hiirisen välinen uoma Tervajoen vesistön latvoilla. Inventoinneissa
Vuolaanojasta löydettiin kolme virta-aluetta. Alin virta-alue inventoitiin alivirtaamalla, ja ylemmät kes-
kivirtaamalla. Vuolaanojaan on istutettu Mustajokista meritaimenta vuosina 2021 ja 2022 vuoroin eri
virtapaikoille, mutta sähkökoekalastuksissa taimenia ei Vuolaanojasta ole saatu saaliiksi.

Myllyoja-niminen Vuolaanojan alin virtapaikka sijaitsee Hiirisentien alapuolella ennen Vuolaanojan
laskemista Lipiäis-järveen. Myllyoja on luonnontilainen tai luonnontilaisen kaltainen virta-alue, joka
jatkuu yhtenäisenä noin 40 metriä (kuva 92). Kartasta poiketen uomaa ei ole suoristettu, vaan se
mutkittelee metsässä maastokartan rinnevarjostusmallin mukaisesti. Hidasvirtainen alaosa on ma-
tala (<30 cm) ja keskimäärin kolme metriä leveä. Vallitsevimmat pohjanmateriaalit ovat hieno sora,
hiekka ja hieno sedimentti. Merkittävimpiä poikasalueita ovat rantapenkkojen ja puuaineksen tuoma
suoja. Uoman varjostus on ympäröivän metsän vaikutuksesta hyvä.



Kuva 92. Myllyojan luonnontilaista uomaa.

Myllyojan yläosassa on lyhyt koskimaisempi osuus, joka sijaitsee Hiirisentien siltarummun alapuo-
lella (kuva 93). Matalan (<30 cm) ja alaosan tavoin keskimäärin 3 metriä leveän kosken virrannopeus
on keskimääräinen. Vallitsevimmat pohjanmateriaalit ovat keskikokoiset ja pienet lohkareet sekä isot
kivet. Myllyojaa on soraistettu runsaasti virtapaikan kokoon nähden, ja kunnostussoraa on lähtenyt
runsaasti virran mukana, minkä jälkeen se on kasaantunut koskeen jopa padottaen sitä alivirtaa-
malla. Kosken merkittävimpiä poikasalueita ovat rantapenkat sekä poikaskivikko. Myös Myllyojan
varjostus on sitä ympäröivän metsän vaikutuksesta hyvällä tasolla.

Kuva 93. Hiirisentien alapuolella Myllyoja on koskimainen, mutta alivirtaamalla vähävetinen. Kun-
nostussora myös tukkii uomaa alivirtaamalla.



Hiirisentien siltarumpu muodostaa nousuesteen. Rumpu on noin 25 cm veden pinnan yläpuolella ja
kalankulku ei ole mahdollista ainakaan vähäisillä virtaamilla (kuva 94). Koska rummun alapuolella
uoman pohja on kalliota, on rumpu luultavasti esteellinen myös suuremmilla virtaamilla.

Kuva 94. Myllyojan yläosan siltarummut muodostavat nousuesteen.

Vuolaanojan seuraava virtapaikka sijaitsee rummun yläpuolella ja on nimetty Kaksuomaksi. Virta-
alue on vähävetinen, keskimäärin 2 m leveä ja keskivirtaamalla noin 80 metrin pituinen. Alivirtaa-
malla virta-alue on luultavasti huomattavasti lyhyempi. Keskivirtaamalla inventoitaessa koskessa oli
vettä, mutta alivirtaamalla vain pieni liru. Luultavasti tästä ja kesän korkeista lämpötiloista johtuen
istutukset eivät ole tuottaneet haluttua tulosta. Kaksuoma on alaosiltaan hiekka- ja sorapohjainen ja
uomassa on paljon puuainesta (kuva 95). Yläosalta puro kulkee lyhyen matkan kahdessa kapeassa
uomassa. Keskivirtaamallakin syvyysluokka on < 30 cm. Poikasalueina toimivat puuaines, kasvilli-
suus sekä poikaskivet. Koskimaisemmassa yläosassa Kaksuoman vallitsevat kivimateriaalit ovat
pienet ja keskikokoiset lohkareet sekä hieno sora. Syysvirtaamalla virtausnopeus oli keskimääräinen
ja alivirtaamalla hidas (kuvat 96 ja 97).



Kuva 95. Vuolaanojan kaksuoman alaosalla on paljon puuainesta ja pohjassa hienoa soraa.

Kuva 96. Kaksuomassa ei ole runsaasti vettä edes keskivirtaamalla.



Kuva 97. Alivirtaamalla kaksuoma oli kivikkoiselta osuudeltaan todella vähävetinen.

Kaksuomasta noin 80 metriä ylävirtaan Mylly-Hiirinen-järven alapuolella sijaitsee Kanjoniksi nimetty
virta-alue (kuva 98). Alaosiltaan koski on kivinen ja osittain puurytöjen padottama. Keskivirtaamalla
vettä riittää ja virrannopeus on keskimääräinen. Yläosaltaan virta-alue muuttuu kallioon ammutuksi
ja rännimäisemmäksi. Pohjan vallitsevat raekoot ovat keskikokoiset ja pienet lohkareet sekä hieno
sora. Kivet ja kasvillisuus muodostavat potentiaalisimmat poikasalueet. Uomanleveys on keskimää-
rin noin 3 metriä keskivirtaamalla johtuen virta-alueen leveämmästä alaosasta. Virtapaikalla ei käyty
alivirtaamalla, mutta luultavasti vähävetisyys on ongelma Vuolaanojan alaosien tavoin.

Kuva 98. Kanjoniksi nimetyn kosken puurytöjen padottama alaosa (vas.) ja oikealla kallioon ammuttu
ja perattu yläosa (oik.).



Vuolaanojan yläosalla on vielä yksi osittainen nousueste Mylly-Hiirisen alapuolella: Mylly-Hiirisen
vedenkorkeutta säätelemään luultavasti yksityisesti rakennettu pato (kuva 99). Pato on noin 1 m
korkuinen ja muodostaa ainakin osittaisen nousuesteen. Penillä virtaamilla padon esteellisyys kas-
vaa, ja alivirtaaman aikaan pato voi olla jopa täydellinen nousueste.

Kuva 99. Mylly-Hiirisen vedenkorkeutta säätelemään tehty pato.

Vuolaanoja on monilta osin luonnontilainen tai sen kaltainen monimuotoinen puro, mutta vähäveti-
syys alivirtaamalla vaikuttaa negatiivisesti sen soveltumiseen meritaimenen lisääntymisalueeksi.

Kuva 100. Vuolaanojan virta-alueet (mustalla) sekä nousuesteet.



Lämpötilaseuranta Vuolaanojassa

Vuolaanojan lämpötilaloggeri asennettiin Hiirisentien tierummun alapuolelle (kuva 101). Vuolaanojan
lämpötilaseurannan korkein lukema saatiin 27.6 ollen 26,4 astetta, mikä ylittää kriittisen rajan taime-
nen esiintymisen kannalta. 27.6 oli ainoa päivä jolloin lämpötilat nousivat yli 26 asteen, mutta kesä-
heinäkuun vaihteessa 27.6 – 4.7 lämpötilat nousivat päivittäin 23 asteen yläpuolelle. Lisäksi lukemat
nousivat usein yli 20 asteeseen pitkin kesää. Voidaan siis todeta, että yli 30 asteen helteillä lämpötilat
nousevat Vuolaanojassa helposti taimenelle kriittiselle tasolle, ja ovat helteillä taimenelle haitallisella
tasolla. Vuolaanojaa ei siis voi suositella jatkossa taimenen istutuskohteeksi.

Kuva 101. Vuolaanojan lämpötilaseuranta 27.6 – 30.10.2022.

Rato- ja Pitkä-Hiirisen välinen uoma inventoitiin keskivirtaamalla. Uoma on voimakkaasti muokattu
ja ojitettu, ja pohja-aines on pääasiassa pehmeää kiintoainesta. Keskivirtaamalla uomasta löytyi pe-
räti 7 lyhyttä virta-aluetta eri puolilta uomaa, joita kaikkia yhdisti mataluus sekä hieno sedimentti ja
hiekka pohjamateriaalina (kuva 102). Uoma oli myös kaikkien virta-alueiden kohdalla keskimäärin
1,5 metriä leveä. Virta-alueet nimettiin alueella käyskennelleiden hirvien mukaan hirvi – hirvi 6. Virta-
alueet ovat mitä todennäköisimmin syntyneet hiekan ja kiintoaineksen kerääntymisen aiheuttaneen
madaltumisen seurauksena, eikä niissä ollut koskimaisia piirteitä. Voi olla, että alivirtaamalla inven-
toidessa virta-alueita ei olisi edes huomattu.



Kuva 102. Rato- ja Pitkä-Hiirisen välinen uoma oli kauttaaltaan pehmeäpohjainen, eikä siitä löytynyt
koskimaisia alueita.

Ukonjärven lasku-uoma laskee nimensä mukaisesti Ukonjärveen Tervajoen pohjoispuolella Venäjän
rajan tuntumassa. Itse Ukonjärvi sijaitsee osittain rajavyöhykkeellä ja osin Venäjän puolella, josta se
laskee vetensä Tervajokeen Venäjällä. Eteläisempi lasku-uoma saa vetensä Lähdesuosta, josta kar-
tan mukaan laskee toinenkin uoma Ukonjärveen sen pohjoispuolella. Lisäksi eteläinen lasku-uoma
saa vettä Hevossuolta ja Lamminsuolta.

Ukonjärveen laskevia uomia ei inventoitu, mutta eteläisen lasku-uoman tienalitus käytiin tarkasta-
massa, ja uomaa käveltiin muutamia satoja metrejä ylä- ja alavirtaan. Uoman todettiin ainakin näiltä
osin olevan suoristettu ja louhittu (kuva 103).



Kuva 103. Ukonjärven eteläinen lasku-uoma sillanalituksen kohdalta.

Tervajoen valuma-alueella on useita taimenen elinympäristöksi soveltuvia koski- ja virta-alueita.
Suurin osa näistä alueista on kuitenkin ainakin osittain ihmisen muokkaamia, perattuja tai suoristet-
tuja. Maa- ja metsätalouden sekä haja-asutuksen kuormitus vaikuttaa Tervajoen valuma-alueen ve-
denlaatuun, mikä tulee ottaa huomioon kunnostuksia suunniteltaessa. Monia koskia ja virta-alueita
on jo saatu parannettua virtavesikunnostusten avulla, mutta kunnostettavaa on vielä jäljellä. Musta-
jokisen meritaimenen kotiutusistutuksia tulisi painottaa aiempaa enemmän virtapaikoille, jossa on
vettä riittävästi myös alivirtaamalla, ja jossa veden lämpötilat eivät nouse liian korkeiksi. Kunnostus-
ten ja istutusten tuloksia tulisi seurata säännöllisesti.

Tervajoen paikallisten aktiivien ahkeruus on ollut ihailtavaa ja kantanut pitkälle. Heidän työnsä on
jatkossakin tärkeää Tervajoen ennallistamisen ja taimenen palauttamisen kannalta.
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