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Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 

1 YLEISTÄ  

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

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

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

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

Laatokkaan. Pääuoman kokonaispituudesta noin kahdeksan kilometriä sijaitsee Suomen puolella, 

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

m3. 

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

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

voimakasta hajakuormitusta. Simpeleen tehtaiden eli nykyisen Metsä Board Simpeleen biologinen 

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

sessijätevedet käsitellään tässä puhdistamossa. Puhdistamolle johdetaan myös Konkamäen kaato-

paikan suodosvedet. Rautjärven kunnan jätevedenpuhdistamo eli paikallisesti Vihviläsuon jäteve-

denpuhdistamo valmistui vuonna 1975 ja saneerattiin perusteellisesti vuonna 1998. Saneerauksen 

jälkeen laitoksessa on käsitelty ainoastaan Simpeleen taajaman jätevesiä. 

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

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

lohikalakannat taantuivat voimakkaasti vuosisadan alkupuolella tehtyjen voimalaitosratkaisujen ta-

kia. Lohi- ja taimenkantojen taantumista edesauttoi myös jätevesikuormitus. 

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

luskalojen nousumahdollisuudet paranivat sekä lisääntymisalueet laajenivat. Vuosina 1997 – 2001 

Venäjän puoleisilta osilta Hiitolanjokea purettiin puurytöjä sekä Venäjän rajavalvontalinjalla sijain-

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

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

lojen nousun Suomen puolella kuitenkin pysäyttää Kangaskosken voimalaitospato, joka sijaitsee 

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

takosken vesivoimalaitokset. Myös Juankoskella ennen Simpelejärveä sijaitsee voimalaitos. Juan-

koski on ollut luonnontilaisenakin täydellinen nousueste vaelluskaloille. 

Ennen voimalaitosrakentamista Laatokan lohi ja taimen nousivat Hiitolanjokea aina Juankoskelle 

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

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

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

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

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

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

käyntiin Sarajoella toteutetuin talkookunnostuksin. Seuraava mittava kunnostustoimi tulee olemaan 

Kangas- ja Lahnasenkosken voimalatoiminnan lopettaminen sekä koskien vapauttaminen.  
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Kuva 1. Hiitolanjoen Lahnasenkoski, jossa voimalatoiminta päättyy lähitulevaisuudessa (kuva: Matti 

Vaittinen). 

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

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

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

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

reservit. 

2 HIITOLANJOEN VESISTÖALUEEN KALATUTKIMUKSET 

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

koekalastusten sekä kutupesäinventointien toteuttamisen Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus 

Oy:ltä. Sähkökalastukset toteutettiin alueen koskissa 19.9.2019 ja 3.10.2019 sekä kutupesäinven-

tointi Kangaskoskella 28.11.2019.  

Sähkökoekalastukset suoritettiin Hiitolanjoen Kangaskoskella, Uudensillankoskella ja Rapukoskella, 

Silamusjoen Haarakoskella, Torsanjoen Hinkkasenkoskella, Sarajoen Myllykoskella ja Jokirannassa 

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

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

2.1 SÄHKÖKOEKALASTUKSET 

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

lastukseen käytettiin Hans-Grassel -akkulaitetta. Jokaisesta koskesta valittiin yksi edustava koeala, 
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jossa suoritettiin yksi poistopyynti ilman sulkuverkkoja. Lohikaloista mitattiin yksilökohtaisesti pituus 

ja paino. Muista kaloista laskettiin kappalemäärä sekä lajikohtainen kokonaismassa. 

Ajantasaisen velvoitetarkkailujen ohjeistuksen mukaan sähkökoekalastuksissa suoritetaan yksi 

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

ilmoitetut yksilötiheydet ovat ensimmäisen poistopyynnin todellisia yksilömääriä, eli pyydys-

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

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

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

rannassa tämä ei ole haitta- tai virhetekijä.  

2.2 KUTUPESÄINVENTOINTI 

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

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

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

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

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

naista kutupesää pienempiä. 

Kutupesien laskenta ja mittaaminen antavat tietoa muun muassa alueen naaraskutukannan koosta, 

kutupaikkojen valinnasta, kunnostusten onnistumisesta ja yhdistettynä sähkökoekalastuksiin kutu-

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

Kutupesäinventoinnit suoritettiin kahlaamalla koskialue läpi ja tarkistelemalla pohjaa vesikiikarilla. 

Kutupesien yli kulkemista vältettiin erityisen tarkasti.  

Syksyllä 2019 kudulla olleiden kalojen jälkeläiset näkyvät vasta vuoden 2020 sähkökoekalastuk-

sissa. 

3 SÄÄ  

Poikkeukselliset sääolosuhteet voivat vaikuttaa taimentiheyksiin koskissa. Esimerkiksi vuoden 2010 

helteet aiheuttivat kalakuolemia kolmessa Hiitolanjoen koskessa. Myös vuoden 2018 kevät-syys-

jakso oli erittäin helteinen ja kuiva. Kalakuolemia ei vuonna 2018 kuitenkaan havaittu. Helteet alkoi-

vat toukokuussa ja toukokuun keskilämpötila olikin lähes neljä astetta keskimääräistä korkeampi. 

Keskimääräistä lämpimämpi sää jatkui syyskuulle asti. Kesäajan sademäärät olivat myös pitkän ai-

kavälin keskiarvoa alhaisempia. Ainoastaan heinäkuun sademäärä ylitti keskimääräisen sademää-

rän selvästi. Heinäkuussa sateet tulivat kuitenkin rankkoina kuuroina. Koko loppuvuosi oli vähäsa-

teinen ja pitkä kuivakausi piti pohjavesien ja järvien pinnat tavanomaista alhaisemmalla tasolla.  

Vähäsateinen loppuvuosi 2018 piti myös alkuvuoden 2019 pohjavesien ja järvivesien pinnankorkeu-

det tavanomaista alhaisempina. Vuosi 2019 oli alkuvuodesta runsassateisempi Kouvolan Anjalan 
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säähavaintoasemalla pitkän aikavälin keskiarvoon nähden (1981 – 2019). Tämä näkyi keskimää-

räistä runsaampana lumen paksuutena helmi-maaliskuussa. Kesäkuu oli lämmin ja kuiva. Muutoin 

kesän lämpötilat olivat lähellä keskimääräisiä lämpötiloja. Loppuvuodesta marras-joulukuussa läm-

pötilat olivat keskimääräistä korkeammat ja joulukuu keskimääräistä sateisempi.  

Vesien virtaamat olivat alkuvuodesta 2019 Kaakkois-Suomessa alhaisempia pitkäaikasitarkastelun 

keskiarvoon nähden (1960 – 2017), mutta nousivat lähemmäs keskimääräistä tasoa alkukesästä. 

Jälleen syksyllä virtaamat vähenivät, mutta palasivat lähelle tai jopa ylittivät keskimääräisen tason 

loppuvuodesta.  

4 SÄHKÖKOEKALASTUKSEN TULOKSET 

Sähkökoekalastukset suoritettiin Hiitolanjoen vesistöalueella 19.9.2019 ja 3.10.2019. Kaikki saalis-

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

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

tyvät niin ikään koekalastusrekisteristä. 

Vuoden 2014 Sarajoen sekä vuosien 2016 - 2019 koko vesistöalueen sähkökoekalastukset suoritti 

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

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

rekisteristä (Koekalastusrekisteri / Lähde: ELY-keskukset). 

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

tai toisesta tallennettu koekalastusrekisteriin. 

4.1 HIITOLANJOKI, KANGASKOSKI 

Kangaskosken koealan koko oli 210 m2. Lohia saatiin yhteensä 5 kappaletta, joista 4 oli kesänvan-

hoja. Vuoden 2019 poikastiheys 2,4 yksilö/aari oli pieni ja jopa puolet pienempi kuin vuonna 2018 

(kuva 2). Pienet poikastiheydet selittyvät osin sillä, että koeala on erittäin avonainen, jolloin kalat 

väistävät lähestyvää sähkökalastusryhmää. Veden korkeus oli myös vuonna 2019 matalalla, jonka 

takia yleensä hyvän saaliin antanut Kaakkoispenkka, oli vailla vettä kokonaan. Ko. kohtaa oli myös 

muokattu, joten mikäli poikaskiviä ei ole vielä lisätty huollon jälkeen, niin lisäämistä tulisi vähintäänkin 

harkita. Avonainen koeala kuvaa koko Kangaskosken virta-alueita varsin hyvin, joskin vuonna 2019 

aluetta oli jo jonkin verran kunnostettu. Poikasalueita ja kiviä voisi kuitenkin edelleen lisätä.   
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Kuva 2. Hiitolanjoen Kangaskosken sähkökoekalastusten saaliit 1999 – 2019. 

Kuva 3. Kangaskosken koekalastussaalista. Lohen nollikas (alla) ja kutukypsä jokipoikasuros, eli 

niin sanottu mälliparri (kuva: Matti Vaittinen). 

4.2 HIITOLANJOKI, UUDENSILLANKOSKI 

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

2010 aiheuttamat kalakuolemat (kuva 4). Vuonna 2015 havaittiin elpymisen merkkejä ja vuosina 
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2016 - 2019 poikastiheys on ollut jo kohtalainen. Koealalta saatiin yhteensä 5 taimenta, joista 1 oli 

kesänvanha. Poikastiheys on edelleen melko heikko potentiaaliseen tuotantoon nähden.  

Kuva 4. Hiitolanjoen Uudensillankosken sähkökoekalastusten saaliit 1999 – 2019. 

4.3 HIITOLANJOKI, RAPUKOSKI 

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

vettiin käytännössä kokonaan uuteen muotoon. 

Rapukosken koealan koko oli 175 m2. Vuonna 2019 Taimenia saatiin saaliiksi vain kolme kappaletta 

(yksi nollikas), jolloin poikastiheys 1,7 yksilöä/aari (kuva 5) oli vuoden 2018 tapaan seurantajakson 

heikoin. Koskessa on kuitenkin havaittu vapakalastajien toimesta melko paljon hieman kookkaampia 

taimenia (0,5 – 1 kg). 
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Kuva 5. Hiitolanjoen Rapukosken sähkökoekalastusten saaliit vuosilta 2015 – 2019. 

Kuva 6. Rapukosken taimenet ovat yleensä varsin hyväkuntoisia (kuva: Matti Vaittinen). 

4.4 SILAMUSJOKI, HAARAKOSKI 

Myös Silamusjoen Haarakosken tuloksissa näkyy vuoden 2010 hellevesien vaikutus (kuva 7). 

Vuonna 2016 koealalta tavattiin ensimmäistä kertaa taimen sitten vuoden 2010. Vuoden 2018 koe-

alalta (254 m2) saatiin kahdeksan taimenta, joista viisi oli nollikkaita. Nollikaiden voidaan olettaa 

saaneensa alkunsa Silamusjoessa, eli lisääntyminen on vähäisissä määrin käynnistynyt vuoden 

2010 kalakuolemien jälkeen. Vuoden 2019 poikastiheys oli jälleen erittäin heikko, eikä nollikkaita 
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saatu saaliksi lainkaan. Vuoden 2019 sähkökoekalastuksen jälkeen, Haarakosken yläpuolelle istu-

tettiin 67 taimenta, jotka oli pyydetty Lohijoesta. 

Kuva 7. Silamusjoen Haarakosken sähkökoekalastusten saaliit 1999 – 2019. 

4.5 TORSANJOKI, HINKKASENKOSKI 

Vuoden 2010 helteiden aiheuttamat kalakuolemat koskettivat myös Torsanjokea (kuva 8). Helteiden 

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

kalastuksissa saaliiksi saadut taimenet ovat mitä ilmeisimmin peräisin Lohijoesta tehdyistä siir-

toistutuksista. Vuonna 2018 koealalta (405 m2) saatiin 4 taimenta, joista 0 kappaletta oli nollikkaita. 

Vuonna 2019 taimenia ei saatu saaliksi lainkaan.  

Vesistöalueen omaa taimenkantaa edustavilla siirtoistukkailla on siis kotiutettu taimen uudestaan 

Torsanjokeen, joskin vuoden 2019 tulos ei näytä lupaavalta. Istutuksia tehtiin vuosina 2013 – 2017, 

siirrettyjen taimenen poikasten kokonaismäärän ollessa 463 kpl.
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Kuva 8. Torsanjoen Hinkkasenkosken sähkökoekalastusten saaliit 2000 – 2019. 

4.6 SARAJOKI, MYLLYKOSKI 

Sarajoella ei havaittu vastaavia kalakuolemia vuonna 2010 kuin vesistöalueen alemmilla koskipai-

koilla. Syynä voi olla suurempi pohjavesivaikutus, mutta myös Sarajokea ympäröivän tiheän metsän 

varjostuksella voi olla osuutensa asiaan. Sarajoen poikastiheydet ovat olleet laskussa vuodesta 

2014 (kuva 9) alkaen. Vuosi 2017 oli seurantajakson 2009 – 2019 heikoin. Vuonna 2018 Myllykosken 

koealalta (240 m2) saatiin neljä taimenen nollikasta, jonka ansiosta pitkään jatkunut poikastiheyksien 

lasku saatiin pienoiseen nousuun. Vuoden 2019 saalis oli aavistuksen heikompi kuin vuonna 2018, 

sillä nyt saaliiksi saatiin 3 taimenta, joista 2 oli nollikkaita. 

Kuva 9. Sarajoen Myllykosken sähkökoekalastusten saaliit 2009 – 2019. 
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4.7 SARAJOKI, JOKIRANTA 

Sarajoen Jokirannan koskelta ei saatu saaliiksi ainoatakaan taimenta. Koekalastusalueen koko oli 

184,8 m2. Jokirannan koealalta ei ollut vuosien 2016 – 2019 lisäksi saatavilla muita koekalastusre-

kisteriin tallennettuja tietoja. Joskin tiettävästi alueella on toteutettu sähkökoekalastuksia 2000-lu-

vulla, joissa on tavattu taimenia.  

4.8 LOHIJOKI, RUMPUKOSKI 

Lohijoen Rumpukoskella on toteutettu sähkökoekalastuksia vuodesta 2012 alkaen (kuva 10). Koe-

kalastusrekisteriin on aiemmin tallennettu vain vuosien 2012 ja 2014 tiedot, vaikkakin myös vuonna 

2015 alueella sähkökalastettiin Torsanjoen siirtoistutustarpeisiin. Poikastiheydessä on nähtävissä 

laskua vuoteen 2016 asti. Vuoden 2017 koealalta (70 m2) saatiin jo 24 taimenta, josta 22 oli kesän-

vanhoja nollikkaita. Vuosi 2018 oli vielä tätäkin parempi, sillä koealalta saatiin 28 taimenta, joista 19 

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

2016 ja 2017. Vuonna 2019 taimentiheys oli laskenut lähes puoleen vuodesta 2018, 15 taimenesta 

noin puolet olivat nollikkaita. Vaikka vuoden 2019 tiheys olikin paljon heikompi kuin vuonna 2018, oli 

tiheys kuitenkin kaikista koskista parhain ja edelleen paljon parempi kuin vuosina 2012–2016. Hie-

man heikompaan tiheyteen saattoi vaikuttaa myös Lohijoen heikko virtaama, jonka takia osa taime-

nista oli saattanut siirtyä vähävetisistä kohdista koekalastusalueen ulkopuolisiin ”syvänteisiin”. Vuo-

den 2019 tuloksen perusteella siirtoistutuksia alueen muihin koskiin voidaan jatkaa. 

Kuva 10. Lohijoen Rumpukosken sähkökoekalastusten saaliit 2009 – 2019. 
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5 KUTUPESÄINVENTOINNIN TULOKSET 

Kutupesät kartoitettiin ja mitattiin Kangaskosken koski- ja virta-alueilta 28.11.2019. Virtaus ja veden 

syvyys keskellä koskea hankaloitti viime vuoden tapaan osaa mittauksista. Pääosa tuloksista on 

esitetty taulukossa 1. Kutupesien tarkka sijainti ilmenee maastolomakkeista. Kutupesistä mitattiin 

kuopan sekä hännän pituus ja leveys, pesän eri osien soran raekoot ja pesän eri osien syvyydet. 

Kangaskoskelta löytyi yhteensä 9 pesää joiden keskimääräinen pituus oli noin 245 cm. Pesien määrä 

oli hieman pienempi kuin vuonna 2018, jolloin pesiä löytyi 13 kappaletta. Laskettujen pesien avulla 

saadaan melko tarkka tieto kutevien kalojen määrästä, mutta pesien avulla voidaan myös tehdä 

arvio kalojen koosta ja siitä, miten paljon mätiä ne ovat tuottaneet. Isommat kutukalat kaivavat suu-

rempia pesiä ja tuottavat mätiä pienempiä yksilöitä paremmin. Pesän häntäharjanteen pituuden pe-

rusteella voidaan arvioida pesään kuteneen naaraskalan kokoa (Crisp ja Carling 1989, Syrjänen ym. 

2013). Arvio saadaan kaavalla: 

L = e(0,6 × ln q + 0,86), jossa  L on naaraan lovipituus (cm) 

q on pesän harjanteen pituus (cm) 

Naaraskalan lovipituuden perusteella voidaan taas arvioida kudetun mädin määrää (Elliot 1995) kaa-

valla: 

E = 0,006266 × L2,048, jossa E on mädin määrä (kpl) 

L on naaraan lovipituus (mm) 

Näin ollen arvio Kangaskosken yhteenlaskettu mätimäärä vuonna 2019 oli noin 16 800 kappaletta, 

eli suunnilleen saman verran kuin vuonna 2018. Vaikka pesien määrä oli hieman pienempi kuin 

vuonna 2018, oli pesien koot taas vuotta 2018 suurempia, jonka takia arvioitu mätimäärä pysyi lähes 

ennallaan. Vuoden 2019 mätimäärän perusteella, poikastiheydet vuonna 2020 tulevat edelleen ole-

maan varsin heikkoja. 

Taulukko 1. Kangaskoskelta löydetyt kutupesät, häntäharjanteen keskimääräinen pituus, pesä 
mittausten perusteella arvioidut mätimäärät ja jo aiemmin esitetty poikastiheys vuosilta 2018 ja 2019. 

Koski Vuosi 

2018 2019 

Kutupesiä (kpl) Kangaskoski 13 9 

Häntäh. pituus ka. (cm) Kangaskoski 122 144 

Mätiä (kpl) Kangaskoski 16 546 16 793 

Poikastiheys (kpl/a) Kangaskoski 4,8 2,4 
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6 YHTEENVETO 

Poikkeukselliset sääolosuhteet voivat vaikuttaa taimentiheyksiin koskissa. Vuoden 2010 helteet ai-

heuttivat kalakuolemia kolmessa Hiitolanjoen koskessa. Myös vuoden 2018 kevät-syysjakso oli erit-

täin helteinen ja kuiva. Kalakuolemia ei vuonna 2018 kuitenkaan havaittu mutta pitkään jatkuneilla 

helteillä ja pienillä virtaamilla on saattanut olla kalatiheyksiä ja kutupesämääriä heikentävä vaikutus. 

Myös kesällä ja alkusyksyllä 2019 virtaamat alueen koskissa olivat pieniä, Kangaskoskella selvästi 

alle 1982 – 2018 mediaanin (kuva 11, pinkki viiva). 

Kuva 11. Kangaskosken virtaama vuonna 2019-2020 ja ennuste loppuvuodelle 2020. (ympäristö.fi) 

Vuoden 2019 sähkökalastusten tulokset olivat Rumpukoskea lukuun ottamatta heikkoja, jos tuloksia 

peilaa alueen potentiaaliseen tuotantoon. Hyvinä vuosina poikastiheydet ovat olleet alueen koskissa 

erittäin korkeita. On kuitenkin positiivista nähdä, että Rumpukoskella syksyn 2017 kutu ja poikasten 

kehitys vuonna 2018 oli jo lähempänä potentiaalista tuotantotasoa, eikä vuosi 2019 ollut myöskään 

huono vaikka olikin edellisiä vuosia hieman heikompi. Venäjän puolella on havaittu parhaimmillaan 

jopa yli 100 lohen nollikasta aarilla, jota voidaan pitää tulevaisuuden tavoitetasona vastaavilla kos-

kialueilla Suomessakin. Vuonna 2019 havaitut taimenen poikastiheydet vaihtelivat välillä 0 kpl / aari 

(Sarajoen jokiranta) – 21,4 kpl / aari (Lohijoen Rumpukoski). Lohen poikastiheys Kangaskoskella oli 

vaatimaton 2,4 yksilöä aarilla. (Tässä raportissa ilmoitetut yksilötiheydet ovat ensimmäisen poisto-

pyynnin todellisia yksilömääriä, eli pyydystettävyyden korjauskertoimia ei ole käytetty.) 

Huomioitaessa vuoden 2010 helteiden aiheuttamat mittavat lohikalojen kuolemat, on viime vuosien 

tuloksissa nähtävissä positiivistakin kehitystä. Lähes jokaisella koskella on tavattu ja tavataan sään-

nöllisesti nollikkaita ja taimenen poikastiheydet näyttäisivät paikoittain jopa lähteneen pienoiseen 

nousuun.  

Vuonna 2019 poikastiheydet laskivat kuitenkin viime vuoteen nähden lähes jokaisella koskella paitsi 

Rapukoskella ja Uudensillankoskella. Alueen koskien fysikaaliset ominaisuudet ovat lohikalojen li-
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sääntymisen kannalta valtaosin kunnossa. Pienvesissä, lähinnä Torsaan laskevissa, on suurin po-

tentiaali parantaa lohikalojen tuotantoa kunnostuksin. Kuin myös luonnollisesti Hiitolanjoen pado-

tuissa koskissa, joiden ennallistaminen, Juankoskea lukuun ottamatta, on noussut esille. 

Sähkökoekalastuksien yhteydessä kerättiin DNA-näytteitä, joiden avulla voidaan tulevaisuudessa 

tutkia vesistöalueen lohikalakantojen geneettistä rakennetta.  
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