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Virtavesikunnostuskurssi

Tavoitteena 

• lisätä paikallisten vapaaehtoistoimijoiden ja 
kansalaisten tietämystä virtavesiluonnosta, 
kunnostuksista ja seurannasta sekä

• parantaa vesistökunnostustoimijoiden 
valmiuksia koordinoida ja toteuttaa 
tuloksellista, tutkimustietoa hyödyntävää 
virtavesikunnostustyötä. 

Virtavesikunnostusten sujuva toteuttaminen 

• Osaava tilaaja

• Osaava suunnittelija 

• Osaava toteuttaja



Virtavesikunnostuskurssi
Kunnostussuunnittelu

Tavoitteena tutustua käytännössä 
koskikunnostuksen suunnitteluun ja 
ymmärtää koskikunnostuksen 
perusperiaatteet 

Kunnostuksen peruselementit

• soraikot, poikaskivikot, kynnykset, 
montut, suvannot 

• Millä periaatteille valitaan toimenpiteet 
ja miten ne sijoitetaan?

LUVY; Hiidenveden kunnostus –hanke, Lapoonjoen kunnostus



Karjaanjoki
Karkkilassa

Karjaanjoki laskee Karkkilan Pyhäjärvestä Vanjärven 
kautta Hiidenveteen. Hiidenvedestä vesireitti jatkuu 
Lohjanjärveen, josta saa alkunsa Mustionjoki. 

Karjaanjoki muistetaan yhtenä Etelä-Suomen upeimmista 
lohijoista. Lohikalat palasivat kotijokeensa kutemaan, ja 
uusi sukupolvi vaelsi mereen kasvamaan. Lohi toi Suomen 
vanhimmalle maatalousalueelle vaurautta ja mainetta. 
1900-luvulta lähtien teollistuminen ja energian kasvava 
tarve johtivat joen valjastamiseen vesivoimalle ja 
lohikalojen vaelluksen sammumiseen. 

Karkkilassa Pitkälänkosken alueella joki puhkaisee toisen 
Salpausselän reunamuodostuman. Luontotyypiltään 
jokijakso edustaa keskisuurta havumetsävyöhykkeen 
jokea. Luontotyyppi on luokiteltu Etelä-Suomessa 
uhanalaiseksi, vaarantuneeksi (VU).



Karkkilan 
virtavesiluontoa

Karjaanjoki laskee Karkkilan Pyhäjärvestä Vanjärven 
kautta Hiidenveteen. Hiidenvedestä vesireitti jatkuu 
Lohjanjärveen, josta saa alkunsa Mustionjoki. 

Karjaanjoki muistetaan yhtenä Etelä-Suomen upeimmista 
lohijoista. Lohikalat palasivat kotijokeensa kutemaan, ja 
uusi sukupolvi vaelsi mereen kasvamaan. Lohi toi Suomen 
vanhimmalle maatalousalueelle vaurautta ja mainetta. 
1900-luvulta lähtien teollistuminen ja energian kasvava 
tarve johtivat joen valjastamiseen vesivoimalle ja 
lohikalojen vaelluksen sammumiseen. 

Karkkilassa Pitkälänkosken alueella joki puhkaisee toisen 
Salpausselän reunamuodostuman. Luontotyypiltään 
jokijakso edustaa keskisuurta havumetsävyöhykkeen 
jokea. Luontotyyppi on luokiteltu Etelä-Suomessa 
uhanalaiseksi, vaarantuneeksi (VU).



Karjaanjoki, Karkkilan virtavesiluontoa 



Vesistö ja valuma-alue

• Karjaanjoessa on Karkkilan kaupungin alueella 
Pyhäjärven ja Pitkälänkosken välillä kaksi 
uoman sulkevaa patoa, jotka säännöstelevät 
alapuolisen jokiosuuden virtaamaa

• Karkkilan vuonna 1976 valmistunut 
jätevedenpuhdistamo laskee puhdistetun 
jäteveden Pitkälänkosken alapuolelle.

• Asutuksen jätevesien lsäksi alueelle laskettiin 
vuoteen 1974 asti myös Högforsin tehtaan 
öljypitoisia jätevesiä.

• Edelleen vettä käytetään tehtaan prosessien 
jäähdytysvetenä.

• Vanjoki-Saavajoki-Hunsalanjoki-Rautajoki -
niminen vesimuodostuma luokitellaan 
keskisuureksi turvemaiden joeksi. 

• Vanjoki (usein mainitaan myös nimellä 
Karjaanjoki) alkaa Karkkilan Pyhäjärvestä ja 
laskee Hiidenveden Kuninkaanlahteen 

• Vanjoen pituus on 23 km.

• Vanjoen ekologinen ja kemiallinen tila on 
arvioitu hyväksi. 

• Vanjoen eli Karjaanjoen vesi Pyhäjärven alla 
on suhteellisen kirkasta, rusehtavaa. Pitkälän 
alapuolella jokeen purkautuu yhä enemmän 
savipitoisia peltovesiä ja joen vesi samenee 
Hiidenvettä kohden
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Vesistö

• Karjaanjoen valuma-
alueen koko 
suunnittelualueen 
alapäässä 
Massakosken padon 
kohdalla on noin 373 
neliökilometriä ja 
järvisyys noin 10 %

• Virtaamavaihtelu on 
suurta
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Karkkilan virtavesiä

➢Pitkälänkoski on perattu aikoinaan 

uittoa varten. 

➢Kosken keskivaiheilla on sijainnut 

keväällä 1947 sortunut 

voimalaitospato, josta on nykyisin 

jäljellä vain raunioita.

➢Perkauksien jäljiltä koski 

ennallistettiin vuonna 1995



Karkkilan 

virtavesikunnostukset
Täydennyskunnostukset

➢2017 Pitkälänkosken kunnostus

➢2019 Maijalankosken kunnostus

➢2020 Pitkälänkosken alaosan 

kunnostus

➢2021 Keskustan alue

➢Yhteensä n. 1,5 km kunnostettu



Keskustan koskialue
• Keskustan koskialuetta on 

perattu ja muokattu satoja 
vuosia ja se on lähes koko 
matkaltaan muuttunut 
kanavamaiseksi ja elottomaksi

• Monimuotoistamista kivellä ja 
puulla

• Kutupaikkoja, poikasalueita ja 
muutama isompi ns. 
koskikaran seisontakivi. 



Nahkionkoski eli Massakoski, 

voimalaitospato
• Patoa on vuoden 1893 lupapäätöksen 

mukaisesta korotettu useaan 
otteeseen siten, että nykyinen pato on 
noin 1,1 metriä yli vesioikeudellisessa 
lupamääräyksessä mainitun arvon. 

• V. 2006 Uudenmaan ympäristökeskus 
katsoi, ettei voimalaitospato 
nykyiselläänkään vastaa enää sille 
vuonna 1893 annettua lupaa ollen 
noin 1,1 metriä päätöksen 
tarkoittamaa korkeampi. 



Pyhäjärven säännöstelypato

• Virtavesiluonnon ja 
vaelluskalakantojen elvyttäminen 

• Matkailun edistäminen

• Lähivirkistysalueiden 
parantaminen

• Luonnonmukainen koski, missä 
pohjapadon niska määräävä 
harjankorkeus vai kalatie? 

• Esiselvityshanke 2021-2022



Kalasto
• Saatu 1999-2016: kivisimppu, made, 

ahven, kiiski, hauki, särki, salakka, sorva, 
pasuri, lahna, kivennuoliainen, taimen, 
harjus, kirjolohi, ankerias ja pikku-
nahkiainen.

• Viimeiset istutukset 1995

• Taimenta tavataan harvakseltaan
• 2016: sähkökalastusta 640m, tulos 8 taimenta!

• Poikastiheydet huomiota herättävän alhaisia. 
Vuosi 2012 pl. parhaimmillaankin vain alle 
kolme poikasta aarilta. 



Kunnostusten alkusysäys: Pitkälänkoski 2017
➢ Tilaaja: Länsi Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry

➢ Hiidenveden kunnostus ja Freshabit -hankkeet

➢ Kartoitukset ja suunnittelu: Silvestris OY

➢ Kutupesien esiintyminen ja laatu

• Soraikkojen kunto ja pohjan laatu
• Joen lajisto (sammalet, simpukat)
• Kunnostuksen toteuttaminen: kulkureitit, soran 

säilytyspaikat

➢ Jokiuoma voitiin koskimaisilla alueilla kartoittaa 
koko uomanleveydeltä Massakoskelta 
puhdistamolle.

➢ Kartoitus tehtiin 15.11.2016. Virtaama kuivan 
syksyn ja pakkasjakson myötä poikkeuksellisen 
pieni, noin 0,9 m3/s, jokivesi erittäin kirkasta. 

➢ Jonkun verran kutusoraikkoja, mutta sora kovettunutta -> 
soveltuvat huonosti taimenen kutualueiksi

➢ Osalla tarkastellusta alueesta kutusoraikot puuttuvat 
kokonaan

➢ Kartoituksessa alueelta ei löytynyt yhtään edes epävarmaa 
taimenen kutupesää 

➢ Parhaiten soraa on kosken alaosan alueella, etenkin 
parkkipaikan ja toisaalta puhdistamon tasalla. Yläosalla 
soraa on heikosti tai väärässä paikassa.

➢ Oikeastaan vain puhdistamon tasalla olevat sorapohjaiset 
virta-alueet riittävän huokoisia taimenen lisääntymiseen.

➢ Muualla sorapohjien kunto heikko. Soveltuvat korkeintaan 
auttavasti taimenen lisääntymiseen.

➢ Vuoden 1995 kunnostuksen yhteydessä lisätty sora on osin 
ajautunut koskien välisiin suvantoihin. Jäljellä olevat 
yhtenäiset sorapatjat ovat järjestäen kovettuneet 
kutukelvottomiksi.
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Lajistoa

➢ Sammalet levinneet paikoin hyvin aiemman 
kunnostuksen jäljiltä, mutta toisin paikoin 
kasvustot ovat niukkoja 

➢ Sammallajisto on koskille tyypillistä, harvinaisin 
laji ahdinsammal (Platyhypnidium riparioides), 
joka on silmälläpidettävä laji (NT) – laji on 
paikoin runsas

➢ vuollejokisimpukkaa (Unio crassus) Direktiivilaji

➢ Kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia) 
Direktiivilaji

ALUE LAJIT MÄÄRÄ

5.01-5.03 Anadonta anatina, Unio crassus, U. pictorum ja U. tumidus 164

5.04-5.07 Anadonta anatina, Unio crassus, U. pictorum ja U. tumidus 142

5.08-5.13 Anadonta anatina, Unio crassus, U. pictorum ja U. tumidus 126

5.14-5.15 Anadonta anatina, Unio crassus, U. pictorum ja U. tumidus 26

5.16-5.20 Anadonta anatina, Unio crassus, Unio pictorum 15

5.21-5.24 Anadonta anatina, Unio crassus, Unio tumidus 7

6.02 Unio crassus 4

6.04-6.07 Anadonta anatina, Unio crassus, U. pictorum ja U. tumidus 51

6.08-6.11 Anadonta anatina, Unio crassus, U. pictorum ja U. tumidus 187

6.12 Anadonta anatina, Unio crassus, U. pictorum ja U. tumidus 97

YHTEENSÄ 819

22.12.2022 Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry 16



Täydennyskunnostussuunnitelma

• Puhdistettavia nykyisiä soraikkoja
havaittiin noin 1400 m2. Näistä 
osalle riittää puhdistus, osa pitää 
myös siirtää parempaan paikkaan.

• Uusille kutusoraikoille sopivia 
paikkoja rajattiin noin 1100 m2

edestä.
❖Jos kaikki uudet soraikot toteutettaisiin ja 

soraikon keskipaksuus olisi 30 cm, vaatisi 
noin 430 m3 soraa, joka on reilu 17 
yhdistelmäkuormallista.

1. Suunnitelman viimeistely

2. Vuollejokisimpukoiden kartoitus 
sukeltamalla 

3. 2017 toteutettavien kohteiden 
valinta 

4. Kiviaineksen tilaus, toimitus ja 
jako kohteisiin (elokuu)

5. Toteutus talkooleirin muodossa 
(26.8.-2.9.)

Freshabit hanke: LUVY ja WWF
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Soraikkojen huollon ja kunnostuksen suunnitelma
Olemassa oleva soraikko

Uusi perustettava soraikko



Jokijuhla 2017



Pitkälänkosken taimenen poikastiheyksiä



Kiitos!


