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TIIVISTELMÄ
Kunnostushankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa Jämsän kaupungin länsiosassa virtaavan
Nytkymenjoen virtavesieliöstön, etenkin virtavesikalaston ja ravun tuotantoedellytyksiä sekä
vaellusmahdollisuuksia pääasiassa Nytkymenjärven ja valtatie 9-välisellä osuudella. Kunnostuksella voidaan
myönteisesti vaikuttaa myös yläpuolisen Nytkynjärven ja alapuolisen Päijänteen lähialueiden
kalatalouskäyttöön. Muita keskeisiä tavoitteita ovat maisemallisten, kulttuurihistoriallisten, virkistyksellisten ja
luonnonsuojelullisten arvojen edistäminen.
Hankealueen kolme osakaskuntaa teki koskireitin kunnostamisesta aloitteen keväällä 2005. Vuotta
myöhemmin hanke nimettiin suunnittelukohteeksi Keski-Suomen TE-keskuksen ja Keski-Suomen
ympäristökeskuksen välisissä neuvotteluissa. Suunnittelun kuluessa tehtiin mm. kiinteistöselvitykset,
sähkökoekalastuksia, uomamittauksia, kasvillisuuskartoitus, eläimistöinventointi, museaalisten kohteiden
arviointi sekä selvitettiin alueen kalatalousolot. Näiden taustaselvitysten pohjalta Keski-Suomen ELY-keskus
laati tämän toteutus-, rahoitus- ja luvanhakukelpoisen kunnostussuunnitelman.
Kurujoen-Nytkymenjoen vesistöalue (14.226; F= 108 km2, L=4,8 %) sijaitsee Kymijoen vesistön läntisellä
vedenjakajalla ja kuuluu Päijänteen alueeseen. Kunnostusalue kuuluu Jämsän kaupunkiin. Mittavampia
kunnostustoimenpiteitä esitetään seitsemälle virtavesialueelle: Hukkalan-, Kivelän-, Jopotin-, Sähäkän-,
Juvenin-, Kinkki- ja Jokelankoskelle. Näiden kunnostuskohteiden pituusvaihtelu on 90–530 m, leveysvaihtelu
1-17 m, putouskorkeusvaihtelu 1,5–14,0 m ja pinta-ala-vaihtelu 530–2 700 m. Nimettyjen koskien lisäksi
alajuoksun siltakohteilla on suunniteltu tehtäväksi sellaisia pienimuotoisia suojapaikan ja vaellusväylän
3
parantamistoimia, jotka eivät edellytä lupaa aluehallintovirastosta. Reitin keskivirtaama on 1,0 m /s.
Yläjuoksun veden laatu on erinomaista tai hyvää, alajuoksun tyydyttävää. Alajuoksun laatuongelmat liittyvät
lähinnä korkeisiin kiintoainen- ja ravinnepitoisuuksiin ja niistä aiheutuviin haittoihin.
Alueen kalataloudellinen hallinta kuuluu kolmelle osakaskunnalle. Reitin kalastus on pääasiassa paikallisten
ja mökkiläisten harjoittamaa järvikalastusta, jonka pääkohdelajeina ovat hauki, ahven, lahna, siika ja muikku.
Elinkeinokalastajia ei suunnittelualueella ole. Hankealueella elää heikko luontaisesti lisääntyvä taimen- ja
jokirapukanta. Koskikalastus on vaatimatonta ja järjestäytymätöntä.
Nytkymenjoen virtavesiluontoa ovat muuttaneet ja vaurioittaneet pääasiassa uitto, vesilaitokset,
siltarakenteet, maa- ja metsätalous sekä kalankasvatus. Edellisten seurauksena koskialueet on perattu
kanaviksi, sivu-uomia on eristetty, jokisuut ja suvannot ovat liettyneet tai hiekoittuneet, jokirannat ovat
paikoin erodoituneet, uoman kallioisia osia on ammuttu, osa ranta-alueista on kuivillaan ja monet rantapuustot ja pensasto ovat ryteikkömäisiä. Muutostoimien seurauksena virtavesiluonto on ekologisesti ja
maisemallisesti pahoin taantunut.
Kappaleessa 6 on esitetty kunnostuksessa käytettävät perustoimenpiteet sekä koskikohtaisesti näiden lisäksi
toteutettavat täydentävät toimenpiteet. Ne on kirjattu myös koskikohtaisiin toimenpidekarttoihin 9, 12, 15, 18,
21 ja 24. Näihin ratkaisuihin sisältyy perustoimenpiteitä (suojakiveys, lisääntymisalueet ja vesitys),
täydentäviä toimenpiteitä (puuston ja pensaston käsittely, eroosiosuojaus, vesikasvillisuuden käsittely sekä
roskien ja romun keräys) ja erityistoimenpiteitä (uittoseinien ja uittorännin korjaus tai poistaminen,
nousuväylien kunnostus, pohjapatojen luonnonmukaistaminen).
Käytössä olevien taustatietojen perusteella on arvioitavissa, että Nytkymenjoen koskireitin virtavesialueiden
kunnostuksella on mahdollista moninkertaistaa hankealueen luonnontaloudelliset ja kalataloudelliset hyödyt.
Hankkeella voidaan samalla parantaa reitin päissä olevien altaiden (Nytkymenjärvi, Päijänne)
kalataloudellista käyttöä, arvokalasaaliita ja samalla myös lupatulohyötyjä. Toinen hanketta puoltava seikka
on, että tällä Kokemäenjoen ja Kymijoen vesistöjen rajavyöhykkeellä ei ole aiemmin tehty yhtään merkittävää
virtavesikunnostusta. Hanke tukee myös hankealueen luonnonsuojelualueiden ja uhanalaisten lajien ja
niiden elinympäristöjen suojelutavoitteita. Pelkästään edellä esitettyjen seikkojen perusteella voidaankin
arvioida, että Nytkymenjoen kunnostus on selvästi kannattava ja yleishyödyllinen vesistöhanke.
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JOHDANTO
Tavoite
Tämän kunnostushankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa Jämsässä virtaavan Nytkymenjoen
virtavesieliöstön, etenkin virtavesikalaston ja ravun tuotantoedellytyksiä sekä vaellusmahdollisuuksia.
Kunnostuksella voidaan myönteisesti vaikuttaa myös yläpuolisen Nytkynjärven ja alapuolisen Päijänteen
lähialueiden kalatalouskäyttöön. Muita keskeisiä tavoitteita ovat maisemallisten, kulttuurihistoriallisten,
virkistyksellisten ja luonnonsuojelullisten arvojen edistäminen.
Suunnittelun vaiheet
Aloite Nytkymenjoen kunnostamiseksi tuli reitin kolmelta osakaskunnalta huhtikuussa 2005.
Hankealue päätettiin ottaa kunnostussuunnittelukohteeksi Keski-Suomen TE-keskuksen ja Keski-Suomen
ympäristökeskuksen välisissä neuvotteluissa 30.3.2006. Samana vuonna tehtiin tarvittavat
sähkökoekalastukset, maastomittaukset sekä kasvillisuuskartoitus ja eläimistöinventointi. Vuonna 2009
laadittiin hankealueen pohjakartta ja vuosina 2009–2010 varsinaiset toimenpidekartat. Kalatalousoloja
koskeva tiedustelu ja haastattelu tehtiin yhteistyössä kohdealueen osakaskuntien kanssa helmikuussa 2011.
Muut täydentävät selvitykset ovat vuodelta 2011.
Nytkymenjoen kunnostussuunnitelmasta laadittiin tiedote Keski-Suomen ELY-keskuksen internetsivuille
tammikuussa 2012. Sanomalehti Keskisuomalaisessa ja Jämsän Seudussa esiteltiin myös hanketta ennen
suunnitelman esittelytilaisuutta. Tilaisuudesta lähetettiin erillinen kutsu kaikille asianosaisille ja keskeisille
viranomaisille. Suunnitelman julkinen esittely pidettiin Jämsän Partalassa 2.2.2012. Tilaisuuteen osallistui x
henkilöä. ? (esittelykommentit).
Kun tekstissä puhutaan uoman vasemmasta ja oikeasta rannasta, tarkastelu tapahtuu alavirtaan katsottuna.
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VALUMA-ALUEEN YLEISKUVAUS

2.1

Sijainti

Hankealue sijaitsee Kymijoen vesistön läntisellä päävedenjakaja-alueella (kuva 1). Vesistöalueluokituksen
mukaan Nytkymenjoki kuuluu Kurujoen – Nytkymenjoen vesistöalueeseen (14.226), jonka pinta-ala on
2
2
108 km ja järvisyys 4,8 %. Tämä vesistöalue liittyy siten osana Päijänteen alueeseen (14.22, F= 2715 km ,
L= 34,7 %). Hankealue kuuluu kokonaisuudessaan Jämsän kaupunkiin (kuva 2). Tämä kuntakeskus sijaitsee
ilmateitse noin 5 kilometrin päästä reitin keskiosista. Lähin taajamakeskus on Partalan kylä, joka sijaitsee
jokireitin keskivaiheilla.

2.2

Hankealueen ominaisuudet

2.2.1

Valuma-alue

Ympäristöhallinnon HERTTA –tietojärjestelmän mukaan Kurujoen-Nytkymejoen vesistöalue jakautuu
seuraaviin aluetyyppeihin: metsäalueet 78 %, vesialueet 6 % ja pellot 11 % sekä muut tyypit yhteensä 5 %
(osuus alle 1 % / tyyppi).
Valuma-alue voidaan jakaa aluetyyppien perusteella yläjuoksun metsätalous- ja alajuoksun
maatalousvaltaiseen alueeseen. Vaihettumisrajana voidaan pitää Orivesi-Jämsä-maantietä. Mainittavammat
suoalueet sijoittuvat Nytkynjärven koillis- ja kaakkoispuolelle.

8
2.2.2

Vesialueet
2

Nytkymenjärvi (4, 83 km , 145 m mpy.) on valuma-alueen keskusjärvi ja sijaitsee valuma-alueen
luoteiskulmassa. Järvi kokoaa vetensä pohjoisesta, noin 140–150 metriä korkealta vedenjakaja-alueelta.
Reitin vedet laskevat Nytkymenjärven itäsivulta Nytkymenjokena. Hankealue sijoittuu Nytkymenjärven ja
Orivesi-Jämsän tien väliselle alueelle (kuva 2) ja siihen kuuluu kaikkiaan seitsemän koskea (taulukko 2).
Hankealueen jälkeen Nytkymenjoki muuttuu voimakkaasti meanderoivaksi ja loivasti pudottavaksi
maanviljelyalueen uomaksi. Vajaa kolme kilometriä ennen laskemistaan Päijänteen Olkkolanlahteen reitin
veden virtaavat Peräjärven (78.6 m), Sammakkolammen (78.6 m) ja Nytkynjärven (78.5 m) läpi. Viimeksi
mainitun jälkeen Nytkymenjoki muuttuu Kurujoeksi.
Nytkymenjokeen laskee kaikkiaan kuusi lisävesihaaraa, joista kaksi hankealueelle. Viimeksi mainituista
toinen laskee pohjoisesta Luoma-, Saari-, Aitto- ja Heikjärven (147 m) ja toinen etelästä Ahven-, Virstajärvien
ja Vuorenalaisen (161 m) kautta (kuva 2).
Koskireitin (Nytkymenjärvi- Päijänteen Olkkolanlahti) konaispituus on noin 22 kilometriä. Tästä järvien osuus
on vain 2,5 % (550 m) ja virtavesiuoman 97,5 % (21,4 km). Viimeksi mainitusta 85 % on suvanto- ja 15 %
koski- ja niva-aluetta (taulukko 2). Kunnostettavia virtavesialueita on seitsemän ja niiden yhteispituus noin
1,5 km. Hankealueen uomaleveyden vaihteluväli on 1–17 metriä, putouskorkeus 41,5 metriä (kaltevuus
2,7 %) ja kunnostettavien koskien vesipinta-ala on 0,81 ha. Tehollisen tuotannon ala jää kuitenkin
pienemmäksi suvantomaisten (virtausnopeus alle 0,2 m/s) osa-alueiden vuoksi. Taulukossa esitetyt pintaalat on planimetrattu kunnostuksessa määritetyn koskialan perusteella.

Taulukko 2.

Nytkymenjoen kunnostettavien koskialueiden fyysiset mitat. Tiedot perustuvat vuonna 2006
tehtyihin kenttäinventointeihin.

VIRTA-ALUE

PITUUS
(m)

LEVEYS
(m)

2

PUTOUSKORKEUS
(m)

< 0,2 m/s

0,2 – 1.0
m/s

> 1,0 m/s

PINTA-ALA (m )

Hukkalankoski

160

1–4

1,55

70

460

0

Kivelänkoski

130

3–10

1,85

130

520

0

Jopotinkoski

530

1–8

14,03

600

2000

100

Sähäkänkoski

280

3–14

8,74

370

1170

60

Juveninkoski

90

7-10

9,4 (putous 6,6)

140

250

100

Kinkkikoski

120

2-8

1,47

130

460

30

Jokelankoski

210

2–17

4,46

470

1000

30

YHTEENSÄ

1 520

1–17

41,50

1 910

5 860

320

Hankealueen virtavesialueiden nimistössä esiintyy pientä vaihtelua. Nytkymenjärvi esiintyy myös nimellä
Nytkyn ja Nytkyminjärvi. Partalan kyläkirja (Gylldén 1995) mainitsee Nytkymenjoen synonyyminä
Partalanjoen. Teoksessa ei mainita lainkaan Kurujokea. Jopotinkosken yläosaa on kutsuttu Tamppikoskeksi
ja alaosaa Jopotinkoskeksi. Kyläkirja tuntee myös Hukkalan-, Kivelän-,Kinkki- ja Jokelankosken samoin kuin
tässä esityksessä. Poikkeamia löytyy keskikoskilta. Jopotin- ja Kinkkikosken välinen virtavesijakso ylävirrasta
lukien jakaantui Sähäkänkoskeen, Koserokoskeen (tien yläpuolella) ja Juveninkoskeen. Juveninkosken
putous tunnetaan myös nimellä Partalankoski.

2.3

Hydrologia

Hankealueen hydrologisista ominaisuuksista on huomattavan vähän havaintoja. Tarkasteltavalla valumaalueella ei ole valtakunnallista tai muuta jatkuvasti seurattavaa, virallista vedenkorkeusasteikkoa tai
virtaama-asemaa. Oheiseen taulukkoon on koottu reitin laskennalliset virtaama-arvot.
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Virtaama (m /s)

KurujoenNytkymenjoen va*)
2
F= 108 km , L=4,8 %

HQ

15,3

MHQ

9,3

MQ

1,0

MNQ

0,16

NQ

0,05

3

*) Kaiteran nomogrammin perusteella.

Nytkynjärven kohtalaisen lämpöreservin ja joen yläosan vähäisen viettävyyden vuoksi suppojään tai muun
haittaavan jään muodostuksen esiintyminen yläjuoksulla on vähäistä. Sen sijaan jyrkkäviettoisemmalla
joen keskiosalla alijäähtyminen voimistuu ja supporiski kasvaa. 1970-luvulla Nytkymentie on ollut usein
tulvassa kosken hyytämisen johdosta, viime vuosina kyseiset ongelmat ovat vähentyneet.

2.4

Veden laatu

Kurujoen-Nytkymejoen vesistöalueella on 29 Hertta-rekisteriin kirjattua veden laadun seuranta- ja
valvontapaikkaa. Näistä vain viideltä havaintopaikalta on otettu enemmän kuin 10 näytettä. Hankealueella ei
ole yhtään ns. valtakunnallista veden laadun havaintopaikkaa.

Vanhimmat Nytkymenreitin veden laadun havaintonäytteet ovat vuodelta 1973. Havaintoaineisto on varsin
epäyhtenäinen.

Nytkyn 1
Nytkymenjoki 1
Nytkymenjoki, alajuoksu
Alhojärvi
Kurujoki

Jämsä
Jämsä
Jämsä
Jämsä
Jämsä

1973 – 2009
1977 – 2009
2004 - 2011
1984 – 2006
1977 – 2009

22 näytettä
86 –"-24 -"54 –"-177 –"--

Nytkymenjoen yläosan (hankealue) kesäaikaiselle veden laadulle on ominaista alhaiset
elektrolyyttimäärät, hyvät happiolot, lievä happamuus, veden lievä ruskeus ja tuotannollinen karuus (taulukko
2). Joen alajuoksu veden laatu poikkeaa edellä kuvatusta lähinnä suurempien väri-, sähkönjohtavuus-,
ravinne- ja pH-arvojen perusteella.

Pitkäaikaistarkastelun mukaan muutokset Nytkymenjoen ja Kurujoen veden laadussa ovat olleet varsin
vähäisiä. Lievää alenemista on kuitenkin havaittavissa sähkönjohtavuus- ja kokonaisfosforiarvoissa.
Vastaava lievä heikkeneminen näkyy puolestaan väri-, COD- ja rauta-arvojen kohdalla. Hankealueen
havaintopaikkojen veden laatuarvot olivat useimman tarkastellun muuttujan osalta kesäaikaan parempia kuin
talvella. Talviarvot poikkeavat kesäarvoista lähinnä matalampien pH-, rauta- ja ravinnearvojen perusteella.
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Taulukko 2.

Hankealueen pintaveden kesäajan (15.6.–15.10.) laatukeskiarvoja aikajaksolla 1990-2011.
NYTJÄR= Nytkymenjärvi; NYTJOK= Nytkymenjoki. Keskiarvo sulkeissa, jos näytteitä alle
neljä. Sulkeissa tarkastelujakson havaintopaikkakohtainen näytemäärä.

Havaintoalue/
muuttuja

NYTJÄR 1
(N = 13)

NYTJOK 1
(N = 10)

NYTJOK,
ala
(N = 9)

Alhojärvi
(N = 46)

Kurujoki
(N = 31)

PÄIJÄNNE
654
(N = 81)

02 –kyllästys
%

92

(88)

86

79

79

91

Väri
mg/l Pt

40

85

130

100

100

70

CODMn
mg02/l

7,8

13

19

15

13

12

pH

6,4

6,3

6,6

7,2

6,5

7,1

Rauta
ug/l Fe

145

1010

880

540

950

-

Sähkönjohtavuus
mS/m

3,0

3,0

4,9

13,4

4,8

9,4

Kok. P
ug/l

8

13

26

65

39

27

a-klorofylli
ug/l

4,2

-

-

26

-

(14,6)

Nytkymenjärvi-Kurujoki väliseltä reitinosalta on otettu kaikkiaan 235 pH-havaintoa vuoden 1980 jälkeen. Alle
pH-yksikön 6.0 havaintoja oli noin 9 %, kaikki Jämsä-Orivesi-tien pohjoispuolelta. Aineiston alhaisin
havaintoarvo 5.0 mitattiin Nytkymenjoki 1:sä 16.10.1980. EIFACin (1969) mukaan pH-alue, jossa kalat
säilyvät hengissä on 5.0 – 9.0. Kalatuotannon kannalta edullinen alue on edellistä suppeampi (6.5 – 8.5).

Alumiinin on havaittu aiheuttavan kalakuolemia paljon korkeammilla pH-arvoilla, kuin jos kyse olisi
pelkästään vetyionikonsentraation myrkyllisistä vaikutuksista. Myrkyllisimmillään alumiinin vaikutukset ovat
veden pH:n ollessa noin 5.0. Jo niinkin alhaisissa liukoisen alumiinin pitoisuuksissa kuin 200 µg/l on voitu
todeta vahingollisia vaikutuksia kaloihin. Nytkymenjärvi 1:n kokonaisalumiinin keskiarvo oli 107 (74-134 ug/l;
N=10), Nytkymenjoki 1:n 210 (130-310 ug/l; N=9), Nytkymenjoen alaosan 383 ug/l (290-440; N=4) ja
Kurujoen 417 ug/l (170-810 ug/l; N=13).

Fosfori on hankealueen minimiravinne. Fosforikuormalla ei sinänsä ole vahingollisia vaikutuksia kalastoon,
mutta välillisesti se vaikuttaa mm. veden rehevyystasoon, mädinkehitykseen sekä poikas- ja
ravintotuotantoon. Seurantatuloksista havaitaan, että reitin kesäaikaiset fosforipitoisuudet ovat yleensä
suurempia kuin talvi- ja erityisesti tulvakauden arvot.
Nytkymejärveen pohjoisesta Myllyojan kautta purkautuvat pikkujärvet (Letto-, Lepo-, Hauki- ja Moisionjärvi)
ovat runsasravinteisia (36-98 ug/l). Edellisistä poiketen Nytkymenjärvi (6-13 ug/l) ja sen läheisyydessä
sijaitsevat Vihijärvi (6), Nytkymenjoki 2 (8), Valkeajärvi (4-7) ja Keilasjärvi (7) ovat karuja, niukkaravinteisia
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vesialueita. Alavirtaan edettäessä ihmistoiminnan vaikutus kasvaa ja tullaan keskirehevälle alueelle –
Kalliojärvi (26), Nytkymenjoki 1 (6-20, tulvilla 14-37), Ahvenjärvi (14), Vuorenalanen (42) ja Juveninkoski (922). Intensiivinen ja usein jokirantaan asti ulottuva viljelytoiminta heijastuu alajuoksun ravinnearvoihin. Kaikki
tämän alueen havaintopaikat ovat selvästi rehevöityneitä ja runsasravinteisia paikkoja – Nytkymenjoki,
Sahalan mts (12-30), Nytkymenjoki, Aholan mts (13-80), Alhojärvi (35-110) ja Kurujoki (15-170). Positiivista
ravinnetilanteessa on se, että kaikkien havaintopaikkojen kesäaikaiset keskipitoisuudet ovat hieman
alentuneet aikajaksolla 1990-2010 sitä edeltävään kauteen verrattuna.

Hankealueen ranta- ja vesikasvillisuutta on selvitetty vuonna 2008 (liite 4). Sen sijaan suvanto-, luusua- ja
jokisuualueen kasvustojen tiheyksistä ei ole yksityiskohtaisia arvioita. Paikoin etenkin alajuoksun lampi- ja
suvantoalueilla kasvaa hyvinkin tiheitä sara-, ruoko- ja kortekasvustoja, jotka ovat levittäytyneet virtauksen
keräämille sedimenttimatalikoille ja rantalahdekkeille. Varsinaisten koskijaksojen vesikasvillisuus on
perkausten vuoksi monin paikoin niukkaa. Toisaalta alentuneet vesipinnat ja lisääntynyt sedimentaatio ovat
voimistaneet vesikasvillisuuden levittäytymistä. Monin paikoin matalat koskialueet ovat iskostuneet tiiviiksi,
huonosti vettä läpäiseviksi matalikoiksi. Vesisammalten määrä vaihtelee vähäisestä kohtalaiseen ja
esiintyminen on laikuittaista.
Klorofyllinäytteitä on otettu vain reitin kolmesta järvialtaasta (Nytkymenjärvi, Alhojärvi ja Valkeajärvi). Nämä
havainnot vahvistavat ravinnepitoisuuksien perusteella saatua kuvaa hankealueen rehevyystasosta.
Alhojärvi on selvästi rehevöitynyt, mutta Nytkymen- ja Valkeajärvi hieman karua rehevämmässä tilassa.
Hygieenistä tarkkailuaineistoa ei hankealueelta ole lainkaan.

Nytkymenjärvi kuuluu vesistöjen yleiskäyttökelpoisuusluokituksen (5-luokkainen; Vesi- ja
ympäristöhallitus 1988) perusteella luokkaan erinomainen (I), Nytkymenjoen yläosa luokkaan hyvä (IIr) ja
Nytkymenjoen alaosa-Kurujoki luokkaan tyydyttävä (IIIr). Kalavesiluokituksen (6-luokkainen; Vesi- ja
ympäristöhallitus 1988) perusteella luokkajako on sama kuin yleiskäyttökelpoisuusluokituksessakin.
Nytkymen reitin pääuoman vesi soveltuu vaateliaimpienkin virtavesikalojen lisääntymiseen ja
poikastuotantoon hyvin.

EU:n vesienhoidon vesimuodostumien 1. tila-arvioinnissa Kurujoen-Nytkymenjoen vesistöalue on jaettu
kahteen vesimuodostumaan, jotka on tyypitelty ympäristöhallinnon Hertta-järjestelmään alla esitetyllä tavalla.
Hankealueen veden laadun lähempi tarkastelu osoittaa, että Kurunjoki-Nytkymejoen tila ei ole esitetyn
tasalaatuinen. Ylä- ja alajuoksun tila poikkeavat niin paljon toisistaan, että niistä tulisikin muodostaa omat
vesimuodostumansa. Tämän lisäksi tulee muistaa, että alla oleva luokitus perustuu erittäin niukkaan
aineistoon.

Muuttuja/
reitin osa

Nytkymenjärvi

Nytkymenjoki –
Kurujoki

Fys-kemiallinen
tila

Hydrologismorfologinen tila

Biologinen tila

Ekologinen tila

erinomainen

puuttuu

hyvä

erinomainen

hyvä

välttävä

erinomainen

tyydyttävä
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2.5

Kiinteistöselvitys

Hankealueen rantakiinteistöjen ja vesialueiden omistussuhteet on selvittänyt paikkatietoinsinööri Juha
Romula (liite 1). Tämän lisäksi kiinteistörajat on piirretty likimääräisellä tarkkuudella maamittauslaitoksen
numeerisen kiinteistöraja-aineiston pohjalta pintakarttoihin (liitteet 6,10,13,16,19,22).

2.6

Vesialueiden omistajat

Hankealueen vesialueiden omistus jakautuu seuraavasti (liite 1):

Vesialueen omistaja

Omistajan hallitsema vesialue hankealueella

Seppolan osakaskunta

Hukkalankoski

Kaukialan osakaskunta

Kivelän-, Jopotin-, Sähäkän-, Juvenin-, Kinkki- ja
Jokelankoski

Kaukialan- ja Alho-Toivilan
osakaskunnat

Nytkymenjoen alaosa (9-tiestä alavirtaan)

Osakaskuntien yhteystiedot ovat seuraavat:
Seppolan osakaskunta
Veli Marjanen
Varistaipaleentie 17
42100 Jämsä
puh. 0400 667 650
Kaukialan osakaskunta
Esa Kivelä
Saarportintie 27
42100 Jämsä
puh. 044 541 9823
Alho-Toivilan osakaskunta
Hannu Iivonen
Okskulmantie 47
42100 Jämsä
puh. 040 741 9566

3

HANKEALUEEN VEDENKÄYTTÖMUODOT

3.1

Vesistön kuormitus

Hankealueen lähivaluma-alue on pääosin maa- ja metsätalousaluetta. Yläjuoksulla kuormituksen pääpaino
on metsä-, alajuoksulla maataloudessa. Yläjuoksun suopohjaisilla alueilla toteutetut metsäojitukset
vaikuttavat valumien voimistuessa esimerkiksi pääuoman väri-, humus- ja kiintoainepitoisuuksiin. Vastaavasti
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alajuoksun maataloustoimet näkyvät etenkin heikentyneinä happipitoisuuksina sekä kohonneina ravinne- ja
sähkönjohtavuusarvoina.

Hankealueella ei ole taajamapuhdistamoita, luonnonravintolammikoita tai kaupallisia
kalanviljelylaitoksia.
Sen sijaan esimerkiksi Juvenin- ja Kinkkikosken oikealla rannalla on yhteensä lähes 20 käytöstä poistunutta
ja osittain maatunutta kasvatusallasta (liite 21). Näiden kautta virtaa edelleen vähäinen määrä uoman
virtaamasta. Edellisten lisäksi Jokelankoskella on yksi kasvatuslammikko jossa kasvatetaan kirjolohia noin
200 kpl vuodessa. Lammikon omistaa: Risto Jokela, Jokelankoskentie 16, 42100 Jämsä.
Tarkasteltavalla hankealueella ei tällä hetkellä ole yhtään turvetuotantoaluetta. Nytkymejärven
kaakkoispuolella sijaitsevaa Kynnyssuota (97 ha), joka laskee vetensä osaksi Nytkymenjoen yläosaan, on
esitetty Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavan turvetuotantoaluevarauksiin kohdemerkinnällä EO/tu125.
Alue ei kuulunut alkuperäiseen tuotantoalue-esitykseen, vaan lisättiin mukaan ilman tarkempia
vesistövaikutusselvityksiä ennen luonnosesityksen maakuntaesittelyä. Tämän vuoksi Keski-Suomen ELYkeskus esittääkin lausunnossaan (19.12.2011), että Kynnyssuo poistetaan 3. vaihemaakuntakaavasta.

3.2

Uitto

Nytkymenjoen uitto perustui Hämeen läänin maaherran antamiin päätöksiin (22.5.1922, 15.3.1928). Uiton
järjestämiseksi joen pääuomaa perattiin voimakkaasti koko matkaltaan. Hankalimpiin paikkoihin rakennettiin
hirsisiä uittoseiniä, säätöpatoja ja uittorännejä (kuva 71). Uitot lopetettiin 1950-60-lukujen vaihteessa.
Metsähallitus laati Nytkymenjoen lauttaussäännön kumoamissuunnitelman, jonka Vesistötoimikunta hyväksyi
??. Juridisen kumoamispäätöksen jälkeen metsähallitus poisti Juvenin- ja Jokelankosken uittoruuhet sekä
säästöpadot ja osan uittoseinistä. Sen sijaan perkausvalleihin ei koskettu eikä lisääntymissoria palautettu.
Tällä hetkellä uomassa tai sen rannalla on vain jäänteitä Hukkalankosken uittoseinästä (kuva 7, liite 6),
Jopotinkosken uittoseinistä (kuvat 26, 38, liite 13) sekä Sähäkänkosken uittoruuhesta (kuva 49, liite 16).
Huomattava osa tässä kunnostussuunnitelmassa esitetyistä kunnostustoimenpiteistä on
uittotoimenpiteiden aiheuttamien muutosten korjaamista.

3.3

Vesien virkistyskäyttö ja vesiluonnon suojelu

3.3.1

Loma-asutus ja maatilamatkailu

Nytkymenjoen kunnostettaviksi suunnitellulla virtavesialueilla on kaksi loma-asuntoa tai loma-asunnoksi
muutettua vanhempaa kiinteistöä, jotka sijaitsevat Jokelankosken ylä- ja alaosassa (oikea ranta; kuva 88).
Kalamiehille ja veneretkeilijöille tehtyjä kota-, laavu- tai nuotiopaikkoja ei alueella ole.

3.3.2

Kulttuurihistorialliset kohteet

Keski-Suomen ELY-keskus pyysi 3.5.2011 Keski-Suomen museolta (Pl 634, 40 101 Jyväskylä) lausuntoa
mahdollisesti kunnostushanketta museaalisesti rajoittavista kohteista. Museo antoi lausuntonsa
16.6.2011 (liite 2). Siinä todettiin, ettei museolla ole arkeologista kulttuuriperintöä koskevia tietoja
kunnostuskohteilta.
Vuoden 1979 rakennusinventoinnissa on Nytkymenjoen toimenpidealueelta mainittu Alhon huopatehdas ja
Jokelan mylly (kuva 96). Museon mielestä näitä kohteita ja niiden ympäristöjä tulee vesistökunnostuksen
yhteydessä vaalia ja huoltaa kulttuuriperintöä kunnioittaen. Muilta osin museolla ei ollut huomautettavaa
kunnostushankkeen johdosta.
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3.3.3

Suojelu- ja muut erikoisominaisuudet

Arkkitehti Liisa Bergius, biologi Aulis Jämsä ja suunnittelubiologi Tomi Hakkari Keski-Suomen ELYkeskuksesta selvittivät Kolkunjoen kaava- ja suojelukysymyksiä vuoden 2010–2011 tilanteessa.
Nytkymenjärvellä on Natura 2000 – verkostoon ja valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan kuuluva alue,
mutta suojelurajaus sijaitsee etäällä, ylävirran puolella kunnostettavista virtavesikohteista.
Maakuntakaavassa ei ole kunnostusta rajoittavia merkintöjä ja aluetta ei ole yleiskaavoitettu lainkaan.
Nytkymejärven kaakkoispuolella sijaitseva Kynnyssuo (97 ha), joka laskee vetensä Nytkymenjoen yläosaan
on esitetty Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavan turvetuotantoaluevarauksiin kohdemerkinnällä EO/tu125.
Alue ei kuulunut alkuperäiseen tuotantoalue-esitykseen, vaan lisättiin mukaan ilman tarkempia
vesistövaikutusselvityksiä ennen luonnosesityksen maakuntaesittelyä (vrt. 3.1).
Jokelankoskella sijaitsee vuonna 1925 rakennettu Keski-Suomen museon inventoima vesimylly (3.3.2).
Ainoa merkittävä lajiesiintymä on virtavesikunnostussuunnittelun maastotöiden yhteydessä Jopotinkoskelta
löytynyt kirjojokikorento (3.3.4).

3.3.4

Kasvisto ja eläimistö

Suunnittelubiologi Tomi Hakkari inventoi hankealueen ranta- ja vesikasvillisuutta elokuussa 2007 (liite 3).
Maastokäynneillä kiinnitettiin erityistä huomiota myös EU:n luontodirektiivin suojeleman kirjojokikorennon
(Ophiogomphus cecilia) esiintymiseen. Havaituista lajeista laadittiin koskikohtainen lajilista.
Ympäristöhallinnon uhanalaisuusrekisteristä ei löytynyt merkintöjä uhanalaisuusesiintymistä hankealueelta.
Hakkarin lausunnossa on annettu myös suosituksia kunnostuksen toteuttamisesta.
Hankealueen luontoselvityksessä löydettiin ainoastaan yksi lentävä aikuinen kirjojokikorento (Jopotinkoski,
plo 0+70). Lausunnossa kehoitetaan ottamaan korennon elinympäristövaatimukset huomioon
kunnostustöissä. Erityishuomiota kiinnitettiin myös Juveninkosken, Kivelänkosken ja Hukkalankosken
puustoltaan arvokkaan rantamaiseman ja lahopuiden säästämiseen. Kasviesiintymistä on mainittu
ainoastaan Jopotinkosken koiranheisi- ja näsiäpensaat sekä Juveninkosken kotkansiipikasvustot.

3.4

Muut käyttömuodot

3.4.1

Vesi- ja maantieliikenne

Hankealueet kosket ovat huomattavan kapeita, jyrkkiä, kallioisia ja monin paikoin myös vähävetisiä. Joillakin
koskilla kanootin käyttö on mahdollista, mutta se edellyttää keskiylivesikorkeutta ja huomattavaa kokemusta.
Moottoriveneen käyttö on mahdollista ainoastaan Nytkymenjärvellä sekä Kurujoen alaosassa. KurujokiNytkymenjokea ei ole nimetty kehitettäviin veneilykohteisiin vesien käytön kokonaissuunnitelmissa tai
muissa maakunnallisissa veneilyselvityksissä.
Suunniteltujen toimenpidealueiden yli kulkee kaksi julkisen liikenteen maantiesiltaa ja yksi yksityistien silta:
Jopotin silta sijaitsee Pahuvuoren metsäautotiellä ja ylittää Jopotinkosken sen keskiosalla, paalulla 3+00
(liite 13; kuva 34). Silta on vuonna 1983 rakennettu ja tukkirekoille mitoitettu teräspalkkisilta.
Tienhoitokunnan puheenjohtajana toimii Jouko Palmroth, Seppolantie 22, 42100 Jämsä, puh. 0400 202 060.
Partalanjoen silta (KeS-13) on Partalantien (16547) vesistösilta, joka ylittää Sähäkänkosken sen yläosassa,
paalulla 2+05 (liite 16). Tämän teräsbetonisen laattasillan kokonaispituus on 6,75 m, vapaa-aukko 4,6 m ja
sillan vapaa alikulkukorkeus 1,0 m (HW; alakannesta vesipintaan). Silta on rakennettu vuonna 1932 ja
perusparannettu vuonna 1993. Sillan kunnossapidosta huolehtii Keski-Suomen ELY-keskus, Liikennevastuualue (PL 250, 40101 Jyväskylä).
Juveninkosken silta (KeS-909) on Jokelantien (16554) vesistösilta, joka ylittää Juveninkosken yläosan
paalulla 0+80 (liite 19; kuva 65). Tämän teräsbetonisen laattasillan kokonaispituus on 7,9 m, vapaa-aukko
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3,1 m ja sillan vapaa alikulkukorkeus 1,7 m (HW; alakannesta vesipintaan). Silta on rakennettu vuonna 1965.
Sen kunnossapidosta huolehtii Keski-Suomen ELY-keskus, Liikenne-vastuualue (PL 250, 40101 Jyväskylä).

3.4.2

Veden hankinta

Nytkymenjoen vettä ei käytetä satunnaista enempää talousvetenä, vaan ensisijaisesti kastelu-, pesu- ja
saunavetenä.
Hankealueella ei ole vedenottamoita. Sen sijaan Nytkymenjoen poikki on rakennettu puhdasvesi- ja
viemärilinjoja, jotka alittavat joen useassa kohdassa: Kivelänkosken alasuvannossa noin 50 m kosken
alavirran puolella, Sähäkänkosken niskalta noin 250 metriä ylävirtaan, Sähäkän- ja Juveninkoskien välisessä
suvannossa (liite 16, pl 0+15) sekä Juveninkosken alapuolella.

3.4.3

Tulvasuojelu- ja maankuivatus

Nytkymenjoen läheisyydessä ei ole tiedossa toteutettuja kuivatushankkeita.

3.4.4

Vesivoima ja säännöstely

Kurujoen-Nytkymenjoen vesistöalueella ei ole säännösteltyjä vesialueita.
Uiton ohella jokiuoman rakenteeseen ovat vaikuttaneet Nytkymenjoen keskijuoksun vesilaitokset. Etenkin
Partalan kylän alueella on sijainnut pienteollinen keskittymä. Nykyisin ei mikään hankealueella ollut tai oleva
vesilaitos käytä Nytkymejoen vesivoimaa.
Vesimyllyjä oli aikoinaan Jopotin-, Sähäkän-, Juvenin- (2 kpl) ja Jokelankoskessa. Viimeksi mainittua lukuun
ottama laitoksista on jäljellä vain perustusten jäänteitä. Satunnaisia kivijalkakiviä lukuun ottamatta myllyjen
jäänteet ovat jo hävinneet (kuva 50). Jokelankoskessa on ollut myllytoimintaa jo 1860-luvulta alkaen. Jäljellä
oleva, joskin käytöstään poistettu myllyrakennus on rakennettu vuonna 1925. Myöhemmin rakennukseen
asennettiin myös kaksi turbiinia, jotka tuottivat sähköä 1960-luvun lopulle saakka. Mylly/vesivoimalan
yhteyteen rakennettiin myös sahalaitos 1960-luvun puoliväliin saakka. Tällä hetkellä alueella ei ole
vesilaitostoimintaa. Vanha myllyrakennus on kuitenkin jäljellä kohtalaisessa kunnossa (kuva 96).
Nytkymenjoen vettä on padotettu vesilaitosten ja uiton tarpeiden lisäksi myös talousveden hankintaan,
kalankasvatukseen ja virkistyskäyttöön (uiminen). Osa padoista on tehty suoraviivaisina, luonnottomina
kynnysrakenteina, jotka vaikeuttavat jokieliöstön liikkumista ja ovat myös maisemallisesti kyseenalaisia (kuva
88). Nämä kynnykset poistetaan, korjataan tai muutetaan luonnonmukaisiksi uomarakenteiksi.

3.4.5

Johdinlinjat

Hankealueen kunnostettavien koskialueiden ylitse kulkee yhteensä 8 puhelin- ja sähkölinjaa: kaksi
Sähäkänkosken (liite 16), kaksi Juveninkosken (liite 19), yksi Kinkkikosken (liite 19) ja kolme Jokelankosken
yli (liite 22). Kivelänkoskella linja kulkee tien vieressä, uomarannan suuntaisesti, muttei ylitä
toimenpidealuetta (liite 10).

3.5

Käyttömuotojen vaikutukset uomaan

Eri vedenkäyttömuodot ovat muuttaneet Nytkymenjokea eri tavoin ja eriaikaisesti. Uitto vaurioitti erityisesti
uoman fyysistä rakennetta: sivu-uomia eristettiin, ohituskanavia kaivettiin, uomia perattiin ja jokirantoja
peitettiin perkausmassoilla ja uittoseinämillä. Itse uomaan rakennettiin myös uittoruuhia. Vesilaitostoiminta
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edellytti ruoppauksia ja säätelypatoja, jotka vieläkin estävät tai vaikeuttavat vesieliöiden liikkumista ylä- ja
alajuoksun välillä. Toisaalta Juveninkosken luonnonputous on täydellinen vaelluseste.
Kalankasvatustoimintaa varten rakennettiin altaita, joihin jokiuomasta johdettiin vettä. Tällä hetkellä alueella
ei ole uitto- eikä vesilaitostoimintaa. Maatalouden kuormitus kohdistuu lähinnä joen alaosalle. Sen sijaan
metsätalouden ojituksilla ja hakkuilla on ollut vaikutusta Nytkymenjoen vesitalouteen ja kiintoaine- ja
ravinnekuormaan. Virkistyskäyttöä varten jokiuomaa on paikoin kynnystetty luonnottomilla pohjapadoilla.
Maa- ja metsätalouden toimenpiteet ovat Koskialueen syvyysvaihtelu on näiden toimenpiteiden vuoksi
heikentynyt ja uoman monimuotoiset reunaosat liettyneet ja virtaus heikentynyt olemattomaksi. Myös
uomakapeikkoihin rakennetuilla silloilla on ollut haittavaikutuksia jokiluontoon.
Ihmistoiminta on muuttanut Nytkymenjoen virtavesialueita ja niiden lähirantoja huomattavasti
luonnontilaisestaan. Veden laatu on heikentynyt ja uomarakenne on muuttunut kanavamaiseksi,
kiivasvirtaisiksi, matalapohjaiseksi ja suojattomaksi. Ojitukset ovat puolestaan äärevöittäneet valuma-alueen
hydrologista kiertoa. Rantaryteiköt, roskaantuminen ja rannan perkausvallit ovat yleisiä. Viimeksi mainitut
ovat tukahduttaneet normaalin koskenrantakasvillisuuden kehittymisen. Edellä mainituilla fyysisillä
muutoksilla on selvät muutosvaikutukset uoma- ja rantaluontoon, sen rakenteeseen ja toimintaan. Tällä
hetkellä Nytkymenjoen-Kurunjoen koskireitti on huomattavasti taantunut sen alkuperäisestä rakenteesta ja
lajistollisesta monimuotoisuudesta.

4

HANKEALUEEN KALATALOUS

4.1

Taustaa

Nytkymenjoki on pienimuotoinen, runsaasti koskialueita sisältävä vesialue Kymijoen vesistön läntisellä rajaalueella. Yläjuoksulla joki virtaa harvaan asutun, osittain erämaisen metsätalousalueen läpi. Partalan kylän
ohitettuaan uoma muuttuu maatalousalueen läpi meanderoivasti virtavaaksi joeksi, joka laskee lopulta
Kurujoki-nimisenä Päijänteeseen Tiirinselän Olkkolanlahdella.
Kohteen kalataloudellista arvoa lisää se, että se sijaitsee kahden kookkaan järvialtaan (Nytkymenjärvi,
Päijänne) välissä. Se onkin merkittävin Tiirinselkään laskevista ja vaelluskalojen lisääntymiseen soveltuvista
sivuvesistä. Toisaalta Juveninkosken putous sekä Jokelankosken vesilaitospadot vaikeuttavat tai kokonaan
estävät vaelluskalojen vaellukset latvavesiin. Tämän vuoksi Partalan yläpuolella elävät vaelluskalat ovatkin
paikallisia kalakantoja.
Tiedustelualueella elää useimmat Keski-Suomen vesissä elävistä kalalajeista. Nytkymenjoen-Kurujoen
järvissä kalastetaan ympärivuotisesti, vaikka pääpaino onkin kesä- ja syyskalastuksessa. Nytkymenjärven
pääpyyntikausi on syksyllä, jolloin kalastuksen kohteina ovat hauki, muikku ja siika.
Kalastus on pääasiassa luonteeltaan paikkakuntalaisten harjoittamaa kotitarvekalastusta ja
paikkakuntalaisten ja mökkiläisten virkistyskalastusta. Reitin virtavesissä harrastetaan myös pienimuotoista
vapakalastusta. Sen sijaan elinkeinokalastajia ei tarkasteltavalla alueella ole.

4.2

Kalastusolot koskialueilla

4.2.1

Koskikalasto

Nytkymenjoessa elää varsinaisten virtavesilajien lisäksi myös tyypillisiä seisovan veden kalalajeja. Viimeksi
mainitut elävät normaalisti hidasvirtaisissa ja kasvillisuusrantaisissa suvannoissa, mutta usein myös
koskijaksojen hidasvirtaisissa osissa. Osa kaloista käyttää koskialueitakin vaellusväylänä tai nousevat
kutuaikana myös itse koskialueelle. Tulva- ja kevätkutukauden jälkeen monet näistä satunnaisvierailijoista
palaavat takaisin suvanto- tai järvialueelle.
Nytkymenjoesta on ravun,pikkunahkiaisen ja järvinahkiaisen lisäksi tavattu ainakin seuraavat 12 kalalajia.
Istutetut lajit on merkitty oheiseen luetteloon (+) –merkillä. Koskialueiden kalastosta 2 lajia kuuluu
Salmonoidei-alalahkoon (ns. lohikalat): taimen (rotuja ei ole erotettu) ja puronieriä.
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Taimen

Salakka

Made

Lahna

Hauki

Pasuri

Puronieriä (+)

Kivisimppu

Särki

Ahven

Ruutana

Kiiski

Nytkymenjoen taimenkannasta ei löytynyt kirjallista tietoa. On ilmeistä, että laji on alun perin kuulunut
Nytkymenjoen vesistön luontaiseen lajistoon ainakin Partalan kylälle saakka. Tämän lisäksi latvavesillä on
elänyt paikallinen taimenkanta. Ihmistoiminta on vaikuttanut monin tavoin kantoja heikentävästi: ojitukset
ovat heikentäneet veden laatua, perkaukset tuhonneet suojapaikkaverkoston ja lisääntymissorikot ja padotus
on vaikeuttanut vaellusmahdollisuuksia. Hankealueen taimenen perinnöllistä tilaa ei ole tutkittu. Tämän
hetkisten arvioiden mukaan on kuitenkin todennäköistä, ettei Nytkymenjoessa enää elä omia eriytyneitä
osakantoja. Kalaston hoitotoiminnan kannalta on kuitenkin tärkeää selvittää hankealueen taimenen
perinnöllinen eriytymisaste.
Reitin rapukanta on nykyisin kohtalainen vain joen yläosalla. Haastattelutietojen mukaan rapuruttoepidemia
ja ojitukset ovat tuhonneet vahvan rapukannan useaan otteeseen. Tämän hetkinen kanta lienee peräisin
2000-luvun alun istutuksista. Kaikki koekalastuksissa saadut ravut (15–106 mm) olivat jokirapuja.
Koekalastusten perusteella Hukkalankoski (noin 60 yksilöä) ja Jopotinkoski (noin 20 yksilöä) olivat
hankealueen parhaat rapukosket. Kokonaissaaliista vain yksi rapu ylitti 10 cm, mikä viittaa voimakkaaseen
pyyntiin. Haastattelutietojen perusteella täplärapu ei ole vielä noussut Päijänteestä Kurujokeen.

Sähkökalastukset
Keski-Suomen ympäristökeskus sähkökalasti Nytkymenjoen koskialueet syksyllä 2006 (taulukko 3).
Koekalastuksen kenttävastaavana oli iktyonomi Pasi Perämäki ja apulaisena yliopistoharjoittelija Miika
Sarpakunnas. Hyvän tulosvertailtavuuden saavuttamiseksi pyyntitapahtuma vakioitiin mahdollisimman paljon
(vrt. Eloranta 1983a, Eloranta & Olkio 1987). Kvantitatiivisia aloja täydennettiin kvalitatiivisilla pyynneillä.
Hankealueen koskien kvantitatiivisia näytealoja pyrittiin otostamaan koko koskiuomien mitalta.
Näytealueotoksessa määräävänä tekijänä oli kalastettavuus. Syksyn 2006 pyyntiolosuhteet Nytkymenjoella
olivat hyvät. Kvantitatiivisten näytealojen sijainti on merkitty liitteisiin 6,10,13,16,19 ja 22. Yksityiskohtaiset
näytealakuvaukset on taltioitu Keski-Suomen ELY-keskuksen sähkökalastusarkistoon.
Ympäristökeskuksen sähkökoekalastuksissa Nytkymenjoella (2006) tehtiin kaikkiaan 14 massamittausta ja
otettiin 14 otolitti- tai suomunäytettä: taimen (4 punnitusta ja suomunäytettä), made (6 punnitusta ja
otoliittinäytettä) ja puronieriä (4 punnitusta ja suomunäytettä).

Taulukko 3.

Keski-Suomen ympäristökeskuksen kvantitatiivisten sähkökoekalastusten
pyyntiponnistus Nytkymenjoella vuonna 2006.

Muuttuja

0

Veden lt ( C)

19.9. – 13.10.2006

8.7-13.0

Kalastusvrk (d)

8
2

Kvant. näyteala (m )

1727
2

Keskim. näyteala (m /ala)

79

Näytealoja (kpl)

22

Kvant. pyyntiaika (h)

13

18
Nytkymenjoen sähkökoekalastuksissa saatiin ravun ja pikkunahkiaisen lisäksi yhdeksän kalalajia: taimen,
kivisimppu, made, ahven, puronieriä, särki, salakka, kiiski ja hauki (vrt. alla oleva taulukko). Syksyn 2006
kvantitatiivinen koekalastussaalis koostui 59 kalasta, joissa selvää valtalajia ei ollut. Eniten saatiin taimenia
(25,4 % saaliista) esiintymisfrekvenssin (EF) ollessa 18 %. Seuraavaksi yleisimmät kalalajit olivat kivisimppu
(20,3 %), särki (15,2 %) ja salakka (13,6 %).

Nytkymenjoki
Kalalaji

N

%

EF %

Taimen

15

25,4

18

Kivisimppu

12

20,3

14

Särki

9

15,2

9

Salakka

8

13,6

5

Made

5

8,5

18

Ahven

5

8,5

9

Puronieriä

3

5,1

5

Hauki

1

1,7

5

Kiiski

1

1,7

5

Yhteensä

59

100

0

Hankealueen sähkökoekalastukset tehtiin selvästi syksyisissä olosuhteissa (veden lt 8-13 C), jolloin
valtaosa tyypillisistä järvilajeista oli ilmeisesti palannut jokiuomasta talvehtimisalueilleen järviin ja lampiin.
Juveninkosken putous estää tehokkaasti vesieliöiden nousun yläpuoliselle uomaosuudelle. Esimerkiksi kaikki
nahkiaiset saatiin putouksen alapuolisista kalastuspaikoista. Puronieriät puolestaan saatiin Jokelankosken
myllypadon alapuolelta ja kaikki taimenet Juveninkosken putouksen yläpuolisilta alueilta. Kurujoen kolmea
yksilöä lukuun ottamatta kaikki ravut pyydettiin putouksen yläpuolelta. Putouksen ansiosta reitin yläosa voisi
hyvinkin olla jokiravun "reservaatti", johon ei täpläravulla olisi pääsyä ilman ihmistä.

Taimen hyväkuntoiset lisääntymisalueet ovat vähissä Nytkymenjoen koskissa. Sähkökoekalastus kuitenkin
osoitti, että joessa elää heikko luontaisesti lisääntyvä taimenkanta niin Juveninkosken putouksen ylä- kuin
alapuolellakin. Syksyn 2006 koekalastuksissa (kvalitatiiviset pyynnit mukaan lukien) saatiin yhteensä 22
taimenta (90–360 mm), joista 82 % yksikesäisiä (keskipituus 102 mm; N=18). Viimeksi mainitut lienevät joen
omaa tuotantoa, koska alueelle ei ole tehty kyseisenä vuonna pienpoikasistutuksia. Taimenia saatiin vain
Kivelänkoskesta (9 kpl) ja Jopotinkoskesta (13 kpl).

Kalatiheydet

Kalatiheydet määritettiin laji- ja näytealakohtaisesti sähkökalastustulosten perusteella. Tiheyksien
estimoinnissa on käytetty Bohlinin menetelmää maakuntakohtaisia tummien vesien "suurpopulaatioarvoja"
hyväksikäyttäen.

Nytkymen-Kurunjoen koskikalaston keskimääräiseksi tiheydeksi arvioitiin 0.049 yksilöä neliömetrillä
2
(taulukko 4). Vastaava pinta-alapainotteinen keskitiheys oli miltei sama eli 0.372 yks/m . Kyseiset arvot
kuvastavat tiheyksiä näytealojen kaltaisilla ranta- ja matalanveden alueilla, ei koko koskipinta-alalla. Muihin
vastaavasti pyydettyihin keskisuomalaisiin kunnostuskohteisiin verrattuna Nytkymienjoen-Kurunjoen
Kolkunjoen kalaston keskitiheys oli selvästi keskimääräistä pienempi (taulukko 4). Suurin havaittu tiheys on
2
ollut 2.79 yks/m Tarhian reitillä (Keuruu; kesäkuu –83) sekä pienin 0.22 Rutajoen alaosassa (Leivonmäki;
heinä-elokuu –91; Eloranta 2002).
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Koko Nytkymenjoelle lasketut taimentiheydet olivat erittäin alhaiset: 0,007 yks/m2 (taulukko 4). Mikäli reitin
2)
2
"taimenkoskien" Kivelän- (0,29 yks/m ja Jopotinkosken (0,033 yks/m ) keskitiheyksiä verrataan muihin
kunnostettuihin keskisuomalaisiin virtavesiin, arvot sijoittuvat aineiston keskikastiin.

Made ja hauki ovat yleensä taimenen poikasten pahimmat petokalat. Predaatioriski Nytkymenjoen alueella
vaikuttaa koekalastusten (2006) perusteella kuitenkin erittäin vähäiseltä, koska mateita saatiin vain neljältä ja
haukea yhdeltä 22 näytealasta. Mateen osuus oli 6,8 % koekalastetusta kokonaissaaliista ja keskitiheys
2
ainoastaan 0,004 yks/m , mikä on alhaisin koskaan vastaavissa keskisuomalaisissa koekalastuksissa
havaittuja. Tämän lisäksi mateet ja taimenet sijoittuivat Nytkymenjoen eria osiin: ensin mainitut pääasiassa
joen alajuoksulle ja jälkimmäiset yläjuoksulle.

Nytkymenjoen raputiheyksistä ei ole tiedossa aiempia havaintoja. Kunnostussuunnitelmaa varten
toteutetuissa sähkökoekalastuksissa (2006) rapuja saatiin kuudelta näytealalta (esiintymisfrekvenssi 27 %).
2
Koko Nytkymenjoelle laskettu keskimääräinen raputiheys oli 0,042 yks/m .

Taulukko 4. Nytkymenjoen-Kurujoen koskireitin sähkökoekalastusten kvantitatiiviset ja näytealakohtaiset
2
made-, taimen- ja kokonaiskalatiheysarvot (yks/m ) syys-lokakuussa 2006. Nahkiaiset eivät sisälly alla
esitettyihin tiheysarvoihin. HUK=Hukkalankoski, KIV=Kivelänkoski, JOP=Jopotinkoski, SÄH=Sähäkänkoski,
JUV=Juveninkoski, KIN=Kinkkikoski, JOK=Jokelankoski, VR=rautatiesilta (alajuoksu), PEL=alajuoksun
peltoalue ja SIL=Kurujoki. Raputiheys ei sisälly kokonaistiheysarvoon.

Rapu
2
yks/m

Näyteala

Kaikki kalat
2
yks/m

Made
2
yks/m

Taimen
2
yks/m

HUK1
HUK2

-

-

-

0,173
0,589

KIV1
KIV2

0,040
0,017

-

0,040
0,017

-

JOP1
JOP2
JOP3
JOP4
JOP5

0,098
0,065

-

0,098
0,065

0,089
0,019
0,012
-

SÄH1
SÄH2
SÄH3
SÄH4

-

-

-

-

JUV1

-

-

-

-

KIN1
KIN2

-

-

-

0,012
-

JOK1
JOK2
JOK3

0,120
0,016
-

0,039
0,016
-

-

-

VR1

0,138

0,018

-

-

PEL1

0,090

-

-

-

SIL1

0,488

0,016

-

0,039

Keskiarvo

0,049

0,004

0,007

0,042
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4.2.2

Koskivesien kalatalouskäyttö

Kalastusjärjestelyt

Nytkymenjoen virtavesialueet ovat pienimuotoisia ja lähinnä paikallisesti ja alueellisesti merkittäviä
kalastuskohteita. Alueiden pieni koko, uomamuutokset sekä patorakenteet (Jokelankoski) ovat vaikuttaneet
virtavesikalastusmahdollisuuksia heikentävästi. Virtavesialueiden tyypillisimpiä kalastusmuotoja ovat
katiskapyynti, vapakalastus ja mato-onginta.

Virtavesien kalastuksen järjestelyistä ja hoidosta vastaavat pääsääntöisesti kolme osakaskuntaa (Seppolan,
Kaukialan- ja Alho-Toivilan osakaskunta), joiden hallinnoimat alueet ja yhteystiedot ilmenevät kappaleesta
2.6. Seppolan osakaskunnan alueella (Nytkymenjärvellä ja Nytkymenjoen yläosalla Hukkalankoskelle asti)
kalastuksen järjestelyistä ja hoidosta vastaa Nytkymen kalakerho (sihteeri Pentti Ahlroth, Höylätie 26, 42
300 Jämsänkoski, puh. 040 514 12 93). Nytkymen kalakerholla on kolme- ja Alho-Toivilan osakaskunnalla
kaksi valan tehnyttä kalastuksenvalvojaa.

Nytkymenjoen tämänhetkinen vapakalastus on varsin pienimuotoista. Osakaskuntien arvioiden mukaan
joella käy vuosittain noin 30–50 kalastajaa. Osa pyytäjistä keskittyy pelkästään ravustukseen.
Jokikalastukselle ei ole laadittu erityistä kalastusohjeistusta, eikä kalastuksesta ole myöskään koottu.
saalistietoja. Siksi koskikohtaista saalistietoa ei myöskään ole mahdollista laatia. Kalastajia varten
jokivarteen ei ole myöskään rakennettu nuotio-, leiriytymis- tms. alueen käyttöä ohjaavia ja palvelevia
rakenteita.

Kalavesien hoito

Selvitysalue kuuluu Keski-Suomen ELY-keskukseen (PL 250, 40101 Jyväskylä). Kalatalousneuvonnasta
vastaa Keski-Suomen Kalatalouskeskus ry (Pl 112, 40101 Jyväskylä).

Kalatalousviranomaisen ja neuvonnan lisäksi järvialueiden kalataloudellista ohjaus- ja määräysvaltaa käyttää
yksi kalastusalue sekä kappaleessa 2.6 mainitut osakaskunnat.

Jämsänjokilaakson kalastusalue
Isännöitsijä: Arvo Kettunen
Tuulensuuntie 167
41900 Petäjävesi
puh. 040 583 5484

Nytkymenjoen kalataloudellinen hoito on ollut varsin vaatimatonta. Osakaskunnat ilmoittivat panostavansa
jokialueen käyttöön ja hoitoon vasta kunnostuksen jälkeen. Hankealueen kalastusta haittaavina tekijöinä
osakaskaskunnat mainitsivat yläjuoksun majavapadot sekä alajuoksun liettymät ja umpeenkasvut.

Istutukset ovat hankealueen pääasiallisin kalaveden hoitomuoto. Istutuksia järvialueille ovat tehneet lähinnä
osakas/kalastuskunnat. Selvitysalueen istutustiedot perustuvat sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen
istutusrekisteriin että osakaskuntien täydentämiin tietoihin. Kirjaamisteknisten ongelmien vuoksi lukuja on
pidettävä eräänlaisina minimiarvoina. Taulukkoon 5 on kirjattu 1-kesäiset ja sitä vanhemmat poikaset.
Hankealueelle istutettiin koko tiedustelujaksona yhteensä noin 42 000 istukasta, joista noin 78 % siikaa ja 20
% kuhaa.

Taulukko 5.

Nytkymenjärvelle ja –joelle tehdyt istutukset (kpl) vuosijaksolla 2001–2010. Mukana ovat vain
yksikesäiset ja sitä vanhemmat istukkaat.

21

Kalalaji

Nytkymenjärvi

Yhteensä

Nytkymenjoki

kpl

%

Kuha

8 500

8 500

19,8

Siika

32 580

32 580

76,0

Rapu

507

+

507

1,2

274 (4-v)

900 (1-v)

1 174

2,7

84

0,2

42 845

99,9

Järvitaimen
Kirjolohi
Yhteensä

84
41 945

900

Järvitaimenet 4 v, kuhat 1 k, siiat 1k, kirjolohet 2 v ja ravut aik.

Nytkymenjoen alaosalle on ilmeisesti joskus istutettu puronieriää koska niitä löytyi koekalastuksissa,
istutustietoja niistä ei kuitenkaan ole ainakaan tältä vuosituhannelta.

Merkintäistutuksia ei ole tehty lainkaan Nytkymenjoen vesistöalueelle.

Saukkoja, minkkejä ja majavia esiintyy alueella jonkin verran, mutta niistä ei ole koettu olevan haittaa
kalastukselle. Majavien rakentamia patoja on jouduttu purkamaan esimerkiksi Nytkymenjärven luusuassa.
Tämän lisäksi majavia on myös metsästetty 1-3 kpl vuodessa.

5

KUNNOSTUSTAVOITTEET

Nytkymenjoen virtavesikunnostuksen keskeisiä tavoitteita ovat seuraavat:

(1)

Päästä lähemmäksi koski- ja niva-alueiden luontaista rakennetta ja toimintaa Hukkalankosken
niskan ja Jokelankosken alasuvannon välisen jokijakson virtavesialueilla.

(2)

Lisätä virtavesiluonnon monimuotoisuutta ja edistää reitin kala- ja raputaloudellisia
edellytyksiä hankealueella.

(3)

Tehdä kunnostus ns. täydellisen kunnostuksen periaatteella. Uomatoimet rajataan kuitenkin
vain välttämättömään, jotta eliöstön palautuminen olisi mahdollisimman nopeaa.

(4)

Parantaa erityisesti virtakutuisten vaelluskalojen sekä ravun lisääntymis- ja
poikastuotantoedellytyksiä.

(5)

Kunnostaa mahdollisimman esteetön ja luonnonmukainen vaellusväylä Juveninkosken
ylävirranpuolle (Nytkymenjärvi-Juveninkosken putous) ja alavirranpuolelle (Juveninkosken
putous-Päijänteen Tiirinselkä).

(6)

Tehdä pienimuotoisia, jokijatkumon kulkukelpoisuutta ja suojapaikkojen parantamista lisääviä
toimia Jokelankosken ja Kurujoen alaosan välisen jokijakson virtavesikohteissa. Kohteilla
tehdään vain sellaisia ja sen suuruisia toimia, etteivät ne vaadi erityistä toteutuslupaa.

(7)

Muuttaa ihmistoiminnan turmelema koskimiljöö aiempaa mielenkiintoisemmaksi,
viihtyisämmäksi ja esteettisesti kauniimmaksi.
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(8)

6

Edistää hankealueen maisemallisia, kulttuurihistoriallisia, opetuksellisia ja virkistyksellisiä
päämääriä.

KUNNOSTUSTOIMENPITEET

Tähän kappaleeseen on kirjattu koskikohtaisesti ne kunnostustoimenpiteet, jotka on valittu asetettujen
tavoitteiden (5. kpl) ja annettujen reunaehtojen pohjalta. Kunnostustoimet on kirjattu koskikohtaisiin
toimenpidekarttoihin. Näissä kartoissa esitetyt ratkaisumallit muodostavat puitesuunnitelman, joka
lopullisesti täsmentyy sijainniltaan ja määriltään varsinaisen toteutuksen kuluessa. Suunnitelmaan sisältyy
perustäydentäviä ja erikoistoimenpiteitä.

Kappaleessa 6.1 esitellään Nytkymenjoen koskireitin kunnostuksessa sovellettavien perus- ja täydentävien
toimenpiteiden periaatteet. Kokonaiskuvan hahmottamista helpottamaan on mukaan otettu runsaasti
kuvamateriaalia.

Kappaleeseen 6.2 on puolestaan koottu koskikohtaiset ominaisuudet, ja mahdolliset erityistoimenpiteet ja
koosteluettelo taustaliitteistä. Kun puhutaan uoman vasemmasta ja oikeasta rannasta, tarkastelu tapahtuu
alavirtaan.

6.1

Toimenpiteiden kuvaus

Kunnostuksen perustoimia tehdään hankealueen jokaisella koskella. Toimenpiteisiin sisältyy mm.
lisääntymisalueiden ja suojapaikkojen rakentamista, veden ohjauksen tehostamista ja vesitilavuuden
lisäämistä. Oheen on koottu eri toimenpideryhmien rakentamiseen liittyviä perusperiaatteita, jotka
noudattelevat aiemmissa kunnostuksissa vakiintunutta rakentamistapaa. Näitä yksityiskohtaisemmat
tarkastelut ja toimintaohjeet on esitetty Elorannan (2007a,b,2010) laatimissa julkaisuissa. Tässä hankkeessa
esitetyt toimet on merkitty toimenpidekarttoihin vakiintuneella symboliikalla. Toimien sijoituskohta ei ole
kaikkien toimien osalta absoluuttinen vaan ohjeellinen. Toimenpiteiden valinnassa ja käytössä pyritään
ottamaan huomioon myös uusimpien kunnostustutkimusten antamat muutostarpeet.

(A) PERUSTOIMENPITEET
Lisääntymisalueet
Toimenpidekartassa esitetyt merkinnät ovat ohjeellinen minimi. Paikkojen yksityiskohtainen sijainti ratkeaa
työn aikana. Lisääntymisalueita rakennetaan laikkumaisesti karttaan merkittyjen kohtien lisäksi myös siellä,
missä kutualuevaatimukset täyttyvät. Laajoja, yhtenäisiä sorakenttiä vältetään, koska pienpoikaset
tarvitsevat suojakivikkoa lisääntymisalueen läheisyydessä. Sorahankinta tehdään taimenen ja harjuksen
kutusora-vaatimusten pohjalta. Erityisesti vältetään hiekan ja tasakokoisen soran käyttöä.
Suojapaikkakiveykset
Kivimateriaalina käytetään erikokoista ja paikallisesti tyypillistä kiviainesta, joka hankitaan pääsääntöisesti
perkausvalleista ja peltoraunioista. Kookkaita kiviä ja asentopaikkalohkareita sijoitetaan yksittäin tai
ryhmittäin virtauksen kannalta optimaalisiin paikkoihin. Kunnostuskohteelle tuotavan lohkareen karttasymboli
tarkoittaa 1-4 kappaletta. Poikasten suojakiveyksestä pyritään rakentamaan suojakoloverkoston
muodostava, ilmava ja virtauksen läpäisevä kerroskivikko. Vastaavasti paikalla jo olevia yksikerroksisia
poikaskivikoita täydennetään lisäkiveyksellä. Näiden lisäksi virtavesikaloille optimaalisiin paikkoihin
rakennetaan uusia kivikoita. Kutusorikoiden läheisyyteen tehtävät poikasten suojakiveykset sijoitetaan
sorikoista alavirtaan. Kunnostuksen näkyvissä osissa ei saa käyttää ampukiveä eikä sileänpyöreää
monttukiveä.
Piensyvänteet ja –montut
Uoman syvyysvaihtelu on perkauksen vuoksi yleensä merkittävästi pienentynyt. Tämän seurauksena on
syntynyt tasaisia ja suojattomia ns. lentokenttäpohjia. Sellaisia pohja-alueita monipuolistetaan eri kokoisilla
syvänne- ja montturakenteilla koko uoman alueella. Rakenteita tehtäessä huolehditaan siitä, ettei niistä tule
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liian syviä ja reunoiltaan äkkijyrkkiä laskeutusaltaita. Syvänteiden ohjeellinen sijainti on esitetty
toimenpidekartassa rakenteen keskipisteen mukaan. Karttaan on kuitenkin merkitty vain tärkeimmät
piensyvännealueet. Syventämistoimilla kompensoidaan myös täydentävän kiviaineksen mahdollista
vedenkorkeutta lisäävää vaikutusta.
Uoman vesitys
Ranta-alueita palautetaan pysyviksi vesialueiksi ainoastaan siellä, missä esimerkiksi perkauksilla on täytetty
alkuperäistä uomaa ja samalla estetty alueen normaalit rantavirtaukset. EU:n tulvadirektiivin tavoitteiden
mukaisesti luontaisia tulvaniittyjä tai kosteikkopainanteita käytetään ylivesien lyhytaikaiseen pidättämiseen ja
tulvaveden sisältämän kiintoaine- ja ravinnekuorman hallittuun laskeuttamiseen jatkumon eri osissa.
Suvantojen ylä- ja alapuolisten järvien vedenkorkeuksia ei muuteta. Uoman sisäistä vesitystä parannetaan
padottavia kiveyksiä aukaisemalla ja virtausta edistäviä pohjarakenteita tekemällä. Kunnostuksen
vesitysratkaisuihin voi sisältyä myös vesityksen luonnonmukaistamista mm. "saunapatoja" aukaisemalla,
liettyneitä kivikoita ilmastamalla sekä syvänteitä, vedenjohtouomia ja erilaisia pohjarakenteita rakentamalla.
Kunnostuksessa vältetään virtauksen kokonaan pysäyttäviä kohtia tai pitkiä yhtenäisiä, kuohuvia
suoravirtauksia. Kiveämällä ja rantalahdekkeita rakentamalla pakotetaan virtaus uomassa mutkittelemaan
niin, että samalla syntyy katsojalle vaikutelma mutkittelevasta uomasta. Vesityksessä on tärkeää
ympärivuotisuus sekä reuna-osienkin virtauksen säilyminen tai palauttaminen.
Mikäli vesitilavuutta lisätään pohjakynnyksillä, ne rakennetaan vaihtelevankorkuisina ja –levyisinä siten, että
rakenne liittyy saumattomasti kosken muuhun rakenteeseen. Liettyneitä kivikoita ilmastamalla iskostuneesta
pohjarakenteesta kunnostetaan vesieliöille luonnonmukaisia suojapaikkarakenteita. Ilmastus tapahtuu
kokoamalla pohjakiviä kasaan, poistamalla ylimääräinen sedimenttiaines ja kuohkeuttamalla pohjaa ennen
kivien palauttamista paikoilleen "monilokerorakenteeksi".

(B) TÄYDENTÄVÄT TOIMENPITEET

Puuston ja pensaston käsittely
Tarvittavista ajourien ja ranta-alueiden raivauksista sovitaan maanomistajan kanssa ennen kunnostusta.
Samoin kohdealueen siistiminen ja harvennus tehdään ennen varsinaisen kunnostustoiminnan aloittamista.
Raivauksessa otetaan myös luontoselvityksen (liite 4) suositukset huomioon. Toimenpiteisiin sisältyy
riukumaisen, ylitiheän ja huonokuntoisen pensaston ja puuston poistamista ja/tai harventamista. Rannan
kelopuita kuitenkin säästetään kääpien ja kolopesijöiden elinpaikoiksi. Harvennuksella pyritään saamaan
aikaan tasapainoinen, eri-ikäinen, lähellä vesirajaa kasvava ja vaihtelevanlainen rantapensasto ja puusto.
Sopivissa paikoissa puuainesta laitetaan uoman kivikon sekaan pohjaeliöstön suoja- ja ravintoainekseksi.
Roskien keräys
Roskaantuminen on erityisen yleistä uoman ylikulkukohdissa ja rantapoluilla. Myös tulvavedet kuljettavat
rannoille monenlaista luontoon kuulumatonta haitta-ainesta. Ettei tällainen rauta-, muovi- yms. rojuaines jää
kunnostusrakenteiden alle, kunnostettava alue siivotaan ennen töiden aloittamista.
Eroosiosuojaus
Sortuma- tai syöpymäherkkiä ranta- tai saarialueita vahvistetaan esimerkiksi kulmikkaalla
luonnonkiviverhouksella. Verhouksen näkymättömissä osissa voidaan käyttää särmikästä lohkokiveäkin,
mutta näkyvissä osissa vain rosoista luonnonkiveä. Suojaverhous rakennetaan niin, että se luo samalla
suojapaikkoja vesieliöille. Rantatörmän alapuolisia koveroita tms. onkaloita suojataan romahtamiselta
tukevalla aluskiveyksellä. Kasvillisuussuojauksen käyttöä käytetään muiden ratkaisujen tukitoimena
pehmeillä, valuvilla ja avoimilla rantarinteillä. Mikäli tällaisilla rinteillä on kaatumavaarassa olevia runkoja, ne
pyritään katkaisemaan niin, ettei juurakko pääse repimään rinteen pintamaata ja altistamaan sitä
eroosiovoimille.
Vesikasvien käsittely
Vesikasveja vähennetään vain alueilla, joissa kasveja on haitallisen suuria määriä. Tilanteesta riippuen
poisto tehdään joko niittämällä, kaivamalla tai haraamalla. Peruseriaatteena kasvillisuuden käsittelyssä on,
että vain haitallinen osa kasvimassasta poistetaan ja poistossa otetaan luontoselvityksen (liite 4) suositukset
huomioon.
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6. 2

Hukkalankoski

Hukkalankosken sijainti ja ominaisuudet esitetetään kappaleissa 2.1–2.4, kuvissa 6–13 ja seuraavissa
liitteissä:
Liite 6
Liite 7
Liite 8
Liite 9

Hukkalankosken pintakartta, valokuvauspaikat,
poikkileikkauslinjat ja sähkökoekalastusalat
Hukkalankosken poikkileikkaukset
Nytkymenjoen pituusleikkaus
Hukkalankosken kunnostustoimenpiteet

Hukkalankoski on Nytkymen koskireitin ylin virtavesialue, joka sijaitsee noin 800 metriä Nytkymenjärven
luusuasta itään. Tarkasteltava alue on kapea, 160 metriä pitkä ja kaltevuudeltaan 1,0 % (taulukko 1). Kosken
niska on tasavedessä Nytkymenjärven kanssa. Koskialue tekee voimakkaan mutkan paalulla 1+10, jonka
jälkeen virtaa suoraviivaisesti etelään. Koski on matala, loivaviettoinen niva-alue, jossa ei niskaa lukuun
ottamatta ole kuohuvia osia. Varsinaiseen koskeen ei laske sivupuroja.
Hukkalankosken lähirannat ovat valtaosaltaan koivun, lepän, rantapajun ja kuuseen muodostamaa
sekametsää. Etenkin kosken yläosassa on rantaan saakka ulottuva tiheä kuusikko. Ranta-alueen varjostus
on kohtalaista, yläjuoksulla voimakasta. Jokimutkasta alavirtaan uoman vasen ranta on jyrkkää aukeaksi
hakattua rinnettä. Vesisammalta uoman pohjassa on vähän, paikoin kohtalaisesti. Vesikasvillisuus on erittäin
vähäistä. Kunnostettava uoma on pääosaltaan kivi- ja kalliopohjaa, alaosaltaan pehmeää hiesu/liejupohjaa.
Lähialueella ei ole asutusta, joten voidaan puhua erämaisesta kohteesta.
Hukkalankoskea on ihmisen toimesta muutettu pääasiassa uiton tarpeisiin. Yläosan jokimutkassa on vielä
jäljellä uittoseinämä (kuva 7). Perkaukset on läjitetty kahden puolen uomaa ja kivikkoja peittää osin paksu
sammalikko. Kosken niskalla on majavan tekemä pato (kuva 6), joka on nostanut yläpuolisen vesipinnan
Nytkymen tasoon.
Maakuntakaavaan esitetty Kynnyssuo sijaitsee Hukkalan- ja Kivelänkosken välisellä jokiosuudella.
Viimeisimpien suunnitelmien mukaan suon kuivatusvedet johdettaisiin Isojärven sijasta Nytkymenjokeen.
Tämä tulisi luonnollisesti olemaan huomattava riski Nytkymenjoelle.

6.2.1

Hukkalankosken kunnostustoimenpiteet

(a)

Kunnostettava alue sijaitsee paaluvälille 1+52 – 0-05.

(b)

Hukkalankosken kunnostuksen perus- ja täydentävät toimenpiteet tehdään kappaleessa 6.1
kuvatulla tavalla ja liitekartan 9 mukaisesti. Kunnostuksen perustavoite on jokijatkumon
eheytys sekä leveys-syvyys-vaihtelun lisäys.

(c)

Vesitettävät reuna-alueet ja uomalevennykset (or:0+80, or:0+60) ovat vanhaa uoman pohjaa.
Uoman tasapohjaisuus edellyttää syvyysvaihtelun ja suojasyvänteiden rakentamista.

(d)

Hirsinen uittoseinämä (kuva 7) jätetään paikalleen. Sen kivijalkaa vahvistetaan ja
monipuolistetaan suojapaikkarakenteeksi.

(e)

Niskan sulkeva majavapato (1+44; kuva 6) aukaistaan ja kivetään nykyistä matalammaksi
niskakynnykseksi.

(f)

Pääosa kunnostuksessa tarvittavasta kivimateriaalista on paikan päällä, mutta kutualueiden
rakentamiseen tarvittava sora on kuljetettava muualta.

(g)

Uoman saavutettavuus vasemmalta rannalta on kohtalainen. Oikealla rannalla kulkua
vältetään. Uoman leveys rajoittaa paikoin kaivinkoneella kulkua uomassa.
Rantojen mataluuden vuoksi ylitiheää kiveämistä vältetään ja kompensoivia syvänteitä
kaivetaan (c-kohta).

(h)
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(i)

6. 3

Luontoarvoselvityksessä (3.3.4) ei ole erityismainintoja. Siinä suositellaan kuitenkin kosken
yläosan säilyttämistä mahdollisimman luonnontilaisena.

Kivelänkoski

Kivelänkosken sijainti ja ominaisuudet esitetään kappaleissa 2.1–2.4, kuvissa 14–21 ja seuraavissa liitteissä:

Liite 10
Liite 11
Liite 8
Liite 12

Kivelänkosken pintakartta, valokuvauspaikat, poikkileikkauslinjat ja
sähkökoekalastusalat
Kivelänkosken poikkileikkaukset
Nytkymenjoen pituusleikkaus
Kivelänkosken kunnostustoimenpiteet

Kivelänkoski on Nytkymen koskireitin toiseksi ylin virtavesialue, noin neljä kilometriä Hukkalankoskesta
alavirtaan. Uoma kulkee rautatielinjan ja paikallistien välissä (kuva 4). Se on lyhyt (130 m), suorauomainen,
kanavamainen ja loivaviettoinen (1,4 %) virtavesijakso (taulukko 1). Niskasuvannon jälkeen koski pudottaa
lyhyin kynnyksin alasuvantoon. Kuohuvia koskiosuuksia (kuva 16)on lähinnä uoman keskijuoksulla. Koskeen
laskee etelästä pieni purovesi etelästä noin 150 metriä ylävirtaan.
Kivelänkosken vasen lähiranta on valtaosaltaan koivun, lepän ja kuusen muodostamaa sekametsää. Tämän
rantatörmän varjostus on kohtalaista. Uoman vierellä kulkevan paikallistien vuoksi uoman oikea ranta on
etenkin yläosastaan avoin, mutta alaosastaan harvapuustoinen. Uomassa on vesisammalta vähän.
Vesikasveja on harvakseen kosken hidasvirtaisessa niskasuvannossa, jota peittää osittain liikkuva
hiesuaines (kuva 14). Muutoin uoma on kovaa kivennäis-, osaksi kalliopohjaa (kuva 18).
Kivelänkoski on kohtalaisesti kulttuurivaikutteinen koskialue. Sitä on muutettu lähinnä uiton, maatieliikenteen
ja sähkölinjan vuoksi. Perkauskivet on nostettu kahden puolen rantatörmään, oikealle rannalle hieman
enemmän. Uomassa ei ole selviä vaellusesteitä. Ranta-alueilla ei ole myöskään asutusta eikä viljelyalueita.

6.3.1

Kivelänkosken kunnostustoimenpiteet

(a)

Kunnostettava alue sijoittuu paaluvälille 1+55 – 0-05.

(b)

Kivelänkosken kunnostuksen perus- ja täydentävät toimenpiteet tehdään kappaleessa 6.1
kuvatulla tavalla ja liitekartan 12 mukaisesti. Kunnostuksen perustavoite on ensisijaisesti
uomarakenteen monimuotoisuuden lisääminen. Niska-alue kunnostetaan nivamaisena, alaosa
lyhyinä koskikynnyksinä ja niiden välisinä altaina.

(c)

Vesitettävät reuna-alueet ja uomalevennykset (or:1+15, 0+60 – 0+40) ovat vanhaa uoman
pohjaa. Uoman tasapohjaisuus edellyttää syvyysvaihtelun ja suojasyvänteiden rakentamista.

(d)

Pehmeitä tai muutoin eroosioherkkiä ranta-alueita vahvistetaan paalukohdilla 1+50 (or) ja
0+05 (or).

(e)

Kosken alaosaan on kerrostunut hienoaineksesta tiivis ja poikastuotantoon huonosti sopiva
särkkäalue (kuva 21), joka poistetaan ja korvataan monikerroksisella kivirakenteella.

(f)

Osa kunnostuksessa tarvittavasta kivi- ja kutusoramateriaalista on kuljetettava muualta.

(g)

Uoman saavutettavuus on erinomainen, koska uoman oikealla rannalla kulkee paikallistie.
Yläkosken vasenta rantaa voidaan myös käyttää ajourana. Uoman leveys rajoittaa paikoin
kaivinkoneella kulkua uomassa.
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(h)

Rantojen mataluuden vuoksi ylitiheää kiveämistä vältetään ja kompensoivia syvänteitä
kaivetaan (c-kohta) lähinnä paalun 0+90 ylävirranpuolella.

(i)

Luontoarvoselvityksessä (3.3.4) ei ole erityismainintoja. Siinä suositellaan kuitenkin kosken
alaosan etelärannalla olevien luonnontilaisten tai puustoltaan arvokkaiden rantavyöhykkeiden
sekä rannan näsiä- ja koiranheisipensaiden säilyttämistä.

6. 4

Jopotinkoski

Jopotinkosken sijainti ja ominaisuudet esitetään kappaleissa 2.1–2.4, kuvissa 22–45 ja seuraavissa liitteissä:

Liite 13
Liite 14
Liite 8
Liite 15

Jopotinkosken pintakartta, valokuvauspaikat, poikkileikkauslinjat ja
sähkökoekalastusalat (13.1-13.2)
Jopotinkosken poikkileikkaukset
Nytkymenjoen pituusleikkaus
Jopotinkosken kunnostustoimenpiteet (15.1-15.2)

Jopotinkoski on Nytkymen koskireitin kolmanneksi ylin virtavesialue ja se sijaitsee Niemelän ja Möyhylän
peltoalueiden pohjoispuolella, noin 1,8 kilometriä Kivelänkoskesta alavirtaan (kuva 4). Jopotinkoski on reitin
pisin (530 m) ja kohtalaisesti viettävä (2,6 %) virtavesijakso (taulukko 1). Uoma laskee koko matkaltaan
vaihtelevasti mutkittelevana ja pääosin koskimaisena. Kuohuvia koskiosuuksia on kaikkiaan 7-9
(ajankohdasta riippuen). Merkittävimpiä suvantoaltaita on vain kolme. Jopotinkoskeen laskee pohjoisesta
kolme pienehköä sivupuroa. Jyrkkä keskikoski on varsinkin alivesikausilla selvä vaellushidaste tai jopa –este.
Jopotinkosken yläosaa on aiemmin kutsuttu Tamppikoskeksi.
Jopotinkosken lähirannat ovat yläjuoksultaan valtaosin kuusimetsää, alaosaltaan leppä-koivu –metsää.
Ranta-alueen varjostus on voimakasta (etenkin keskikoski) tai kohtalaista. Uoman vesisammalkate vaihteli
vähäisestä kohtalaiseen. Mainittavampia vesikasviesiintymiä on vain kosken hidasvirtaisella yläosalla.
Kosken alaosaa (paalulta 1+50 alavirtaan) lukuun ottamatta uoma on kovaa kivennäispohjaa. Kallioiden
osuus etenkin keskikosken alueella on huomattava.
Jopotinkoski on varsin erämainen, mutta myös voimakkaasti ihmisen muuttama koskialue. Muutoksia on
tehty pääasiassa uiton tarpeisiin. Koskessa ei ole ollut uittoränniä, mutta uittoseinämiä on vielä jäljellä
kuudessa kohdassa (4+60, kuva 26; 4+20, kuva 29; 3+30; 2+80; 2+60 ja 1+50, kuva 38). Uiton vuoksi
pahoja kalliokohtia on myös ammuttu ja louhittu. Paalulla 4+20 (or) oleva uittoseinämä sulkee alkuperäisen
sivu-uoman (kuva 29). Paikallistien silta ylittää uoman paalulla 3+00 (kuva 34). Osa kivistä on ammuttu, osa
nostettu uoman rannalle tai uoman reunaan. Mikään lähialueen pelloista ei ulotu uomaan saakka, eikä
jokirannassa ole myöskään vakituista tai vapaa-ajan asutusta. Kosken alaosassa on myös majavan asutusja syönnösjälkiä.

6.4.1

Jopotinkosken kunnostustoimenpiteet

(a)

Kunnostettava alue sijaitsee paaluvälille 6+30 – 0-00.

(b)

Jopotinkosken kunnostuksen perus- ja täydentävät toimenpiteet tehdään kappaleessa 6.1
kuvatulla tavalla ja liitekartan 15 mukaisesti. Kunnostuksen perustavoite on uoman
ohituskelpoisuuden parantaminen, monimuotoisuuden lisääminen ja kulttuurihistorian
säilyttäminen.

(c)

Suvantoja syvennetään ja ranta-alueita vesitetään useilla kohdin uomaa (liite 15). Uoman
tasapohjaisuus edellyttää syvyysvaihtelun ja suojasyvänteiden rakentamista. Vesitettävät
reuna-alueet ovat vanhaa uoman pohjaa.

(d)

Tulvitusalueet (vr:5+60; or: 2+30; or: 0+85; or: 0+50) ovat luontaisesti alavia, toistuvasti
vettyviä rantaniittyjä ja –terasseja. Niillä on tärkeä merkitys äkillisten ja lyhytaikaisten tulvien ja
niiden haittavaikutusten vaimentajina. Tulvakynnys aukaistaan ja rakennetaan siten, että vesi

27
pääsee ylivesillä paalukohdan 4+35 (or) kautta vanhaan uomaan (kuva 29).
(e)

Vanhaa, ruostunutta piikkilanka-aitaa (kuva 23) poistetaan niska-alueen vasemmalta rannalta
(6+30 – 5+90).

(f)

Pehmeitä tai muutoin eroosioherkkiä ranta-alueita vahvistetaan paalukohdilla 6+10 (or), 4+60
(or), 4+20 (or), 3+85 (vr, or), 3+70 (or), 3+65 (vr) ja 1+50 (or).

(g)

Alajuoksun (vr: 0+45 – 0+17, kuva 42) sivu-uoma aukaistaan, vesitetään ympärivuotisesti ja
muutetaan poikaspuroksi.

(h)

Paalulla 3+30 (vr) sijaitsevaa rakennetta lukuun ottamatta kaikki uittoseinämät poistetaan ja
muutetaan luonnollisiksi ranta-alueiksi.

(i)

Silta-alueen jyrkkää kalliouomaa kynnystetään ja muotoillaan siten, että kalojen kulku
ylivesilläkin onnistuu kohtuullisen helposti.

(j)

Uoman poikki kulkeva, matala puukynnys (1+05) poistetaan ja korvataan luonnonmukaisella
kivikynnyksellä.

(k)

Osa kunnostuksessa tarvittavasta kivimateriaalista ja pääosa lisääntymisaluesorasta on
kuljetettava muualta. Vasemman rannan paalulla 2+60 on koskialueen merkittävin
lisäkivivarasto. Osa alakosken sorasta saadaan uoman pohjasta.

(l)

Uoman saavutettavuus on keskimäärin hyvä, koska kosken poikki ja sen vasemmalla rannalla
kulkee metsäautotie. Yläjuoksun vasemman rannan ja alaosan oikean rannan hakkuuaukot
mahdollistavat uomalle ajon. Kunnostuksen kannalta hankalimpia alueita ovat silta-alueen
köngäs (kuva 35) sekä sillan jälkeinen, jyrkkärinteinen vasen ranta. Uoman leveys ei rajoittane
kaivinkoneella kulkua uomassa.

(m)

Rantojen mataluuden vuoksi voimakasta kiveämistä vältetään lähinnä aivan kosken yläosassa
(6+30 – 5+00) sekä vastaavasti kosken loppujaksolla (0+50 – 0+00).

(n)

Luontoarvoselvityksessä (3.3.4) suositellaan kirjojokikorennon elinympäristöjen huomioon
ottamista sekä koiranheisi- ja näsiäpensaiden säästämistä.

6. 5

Sähäkänkoski

Sähäkänkosken sijainti ja ominaisuudet esitetään kappaleissa 2.1–2.4, kuvissa 46–61 ja seuraavissa
liitteissä:

Liite 16
Liite 17
Liite 8
Liite 18

Sähäkänkosken pintakartta, valokuvauspaikat, poikkileikkauslinjat ja
sähkökoekalastusalat
Sähäkänkosken poikkileikkaukset
Nytkymenjoen pituusleikkaus
Sähäkänkosken kunnostustoimenpiteet

Sähäkänkoski kuuluu Nytkymen koskireitin välikoskiin. Sen alaosaa on aiemmin kutsuttu Koseronkoskeksi.
Jopotinkoskelta Sähäkänkosken niskalle on noin 1,0 kilometri. Tällä matkalla Nytkymenjoki muuttuu luonnontai puoliluonnonympäristöstä kulttuuriympäristöksi. Sähäkänkoski sijaitsee Partalan kylässä (kuvat 2,5).
Tämä koski (280 m pitkä ja 3,1 % kalteva; taulukko 1) on ylin kolmen kiinteästi toisiinsa liittyvän
virtavesialueen ryppäästä. Uoma laskee ensin hidasvirtaisena Partalan yläsiltaan saakka, jonka jälkeen se
haarautuu uitto-, mylly- ja sivu-uomaksi. Viimeksi mainittua lukuun ottamatta uomat yhtyvät välisuvannossa
(1+10, kuva 54-55) ja pudottavat sitten porrasmaisesti alasuvantoon. Sähäkänkoski on hyvin
monimuotoinen ja siihen kuuluu monenlaisia suvanto-, niva- ja kuohuvia koskialueita. Kosken alueella
uomaan ei liity yhtään sivuvesihaaraa.
Sähäkänkosken lähirantojen luonne vaihtelee huomattavasti paikasta toiseen. Sillan yläpuolinen vasen ranta
on avointa pihapiiriä (kuva 46), oikea kangasmetsää ja varjostus kohtalaista. Sillan jälkeen rannat ovat
harvapuustoisia ja varjostukseltaan heikkoja tai kohtalaisia. Ainoastaan keskiuoman (kuva 53) varjostus on
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tiheähkön sekametsän vuoksi voimakas. Välisuvannosta Juveninkoskelle varjostus ja aukkoisuus vaihtelee
useampaan kertaan. Vasen ranta on Partalan kylän asutuksen vuoksi harvapuustoista (kuva 60), oikea ranta
osin aukkoista ja osin kuusimetsäisistä jokirantaa (kuva 58). Uoman vesisammalkate on pääasiassa
vähäistä, osin kohtalaista. Varsinaiset vesikasvitihentymät puuttuvat. Pehmeitä liete-, hiekka- tai hiesupohjia
löytyy välisuvannosta (1+00), uittouoman sivuhaarassa sekä alasuvannossa (0-10). Myös kalliopohjaisia
alueita löytyy muutamissa paikoin.
Sähäkänkoski on voimakkaasti kulttuurivaikutteinen koskialue. Uomaa on muutettu niin uiton,
myllytoiminnan, asutuksen kuin maantieliikenteenkin vuoksi. Uoman perkauskiviä on nostettu rannalla ja
käytetty monin paikoin myös rantojen ja rakenteiden vahvistuksiin. Sillan yläpuolella olevaa kalliopohjaa on
osin ammuttu uoman parantamiseksi. Kosken yläosan jyrkällä osuudella on ollut myös uittoränni ja säätöpato
(kuva 49), joiden jäänteitä on vieläkin jäljellä (kuva 49). Mikään kosken rakenteista ei kuitenkaan muodosta
täydellistä tai hankalaa vaellusestettä. Myllyrauniot ja –uomat (kuvat 50, 52) sijaitsevat kosken yläosassa,
sen oikealla rannalla. Kosken yläosan poikki kulkee paikallistiesilta (2+05; kuvat 48-49). Koskeen ei rajoitu
viljelysalueita, mutta sen oikea ranta on kokonaan asutuksen piirissä.

6.5.1

Sähäkänkosken kunnostustoimenpiteet

(a)

Kunnostettava alue sijaitsee paaluvälille 2+82 – 0-17.

(b)

Sähäkänkosken kunnostuksen perus- ja täydentävät toimenpiteet tehdään kappaleessa 6.1
kuvatulla tavalla ja liitekartan 18 mukaisesti. Koski on uomastoltaan hyvin monimuotoinen
mutta voimakkaasti muutettu, joten sen kunnostaminen mahdollistaa erittäin suuret hyödyt.

(c)

Tällaisessa jyrkässä ja pitkässä koskessa on tärkeää, että uomasta löytyy riittävästi
levähdysalueita sekä etenkin helle- ja talvikausiksi edellisiä syvempiä ja laajempia
oleskelusuvantoja (2+85, 2+20/myös uimapaikaksi, 1+05, 0-20).

(d)

Uoman vesityksen kannalta kosken alaosassa on turvallista aluetta, mutta yläjuoksulla
rantatörmät ovat matalammat ja vaativat suurempaa varovaisuutta. Tällaisilla paikoilla veden
noston sijasta käytetään pohjan syventämistä.

(e)

Nytkymenjoen virtaama ei riitä turvaamaan kosken kaikkien uomien vesitystä ympäri vuoden.
Tämän vuoksi tulvauomiksi muotoillaan yläkosken vasemman rannan sivupuro (kuva 51) sekä
myllyraunioiden ylävirranpuoleinen uoma (or, 1+75).

(f)

Erodoituneita tai eroosioherkkiä ranta-alueita tuetaan ja vahvistetaan paalualueilla 2+00 (vr,
or), 1+80 (or), 1+75 (or), 1+50 (sivupuron suualue,vr), sivupuron sortunut rantapenger (kuva
51) ja 0+30 (vr).

(g)

Koskisaari muotoillaan ja vahvistetaan välisuvantoon (1+10-1+00, kuva 55) sekä kosken
alaosan sarasaarekkeen ympärille (0+10-0-02, kuvat 60-61).

(h)

Sähäkänkosken uittoruuhi (1+85, kuva 49) kunnostetaan kulttuurihistoriallisena rakenteena,
mikäli museoviranomainen ja/tai paikalliset toimijat osallistuvat ruuhen
kunnostuskustannuksiin. Mahdollinen uittoruuhen kunnostus toteutetaan siten, että ruuhi ja
sen tukikivet muodostavat samalla virtavesieliöstölle suojarakenteen.
Myllyrauniot ja sen yläpuolinen betoninen säätöpato jätetään kulttuurihistorialliseksi
rakenteeksi. Sen sijaan myllyuoman yläpäässä sijaitseva betoniseinämä (1+70, or) poistetaan.

(i)

Vesijohtolinja on kaivettu Sähäkänkosken poikki paalukohdalla 0+15.

(j)

Poikasuomaksi vesitetään ja kunnostetaan myllyn alakanava (1+50-1+20, kuva 52) sekä
kunnostettavan koskisaaren (f-kohta, 0+15-0-02, kuvat 60-61) ja oikean rannan väliin.

(k)

Sähäkänkoskelle joudutaan tuomaan runsaasti lisäkiveä lukuisien kynnysten ja perkauskivien
aiemman hyötykäytön vuoksi. Kosken alaosaan on kertynyt karkeampaa soraa sen verran,
että kyseinen alue voidaan sorastaa sillä. Muutoin sora-aines on tuotava muualta.

(l)

Koskiuoman saavutettavuus koko matkalta on vasemmalta rannalta on hyvä tai kohtalainen.
Oikealla rannalla liikkumista vaikeuttaa piha-alueiden läheisyys. Leveytensä puolesta uoma on
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kuljettavissa kaivinkoneella koko matkan.
(m)

6.6

Luontoarvoselvityksessä (3.3.4) ei ole annettu erityissuosituksia Sähäkänkosken osalta.

Juveninkoski

Juveninkosken sijainti ja ominaisuudet esitetään kappaleissa 2.1–2.4, kuvissa 62–73 ja seuraavissa liitteissä:

Liite 19
Liite 20
Liite 8
Liite 21

Juvenin- ja Kinkkikosken pintakartta, valokuvauspaikat, poikkileikkauslinjat ja
sähkökoekalastusalat
Juvenin- ja Kinkkikosken poikkileikkaukset
Nytkymenjoen pituusleikkaus
Juvenin- ja Kinkkikosken kunnostustoimenpiteet

Juveninkoski on keskimmäinen Partalan kylän läpi virtaavasta kolmen kosken ryppäästä (kuvat 2 ja 5).
Sähäkänkoski vaihtuu Juveninkoskeksi ilman erityistä välialuetta. Tämä lyhyt (90 m) koski on Nytkymenjoen
koskista jyrkin (10,4 %) ja sen keskiössä on ns. Partalan tai Partalankosken putous. Sen putouskorkeus on
6,6 metriä ja se lieneekin lajissaan Keski-Suomen suurimpia ellei suurin. Juveninkosken yläosa
maantiesiltaan saakka on loivaviettoista ja matalahkorantaista nivauomaa (kuvat 62-63). Sillan jälkeen uoma
pudottaa ensin kuohuvana kallioisena koskena ja sitten näyttävänä putouksena (kuvat 69-70). Tämän
jälkeen koski jatkuu lyhyenä, kivikkoisena alakoskena ja sitä seuraavana hidasvirtaisena ja mutkittelevana
suvantojaksona. Nytkymenjokeen ei tule lisävesiä kosken alueella.
Juveninkosken lähirannat ovat harvapuustoista sekametsää. Kookkaita runkopuita (koivu, kuusi, leppä) on
ainoastaan putouksen niskalla (kuvat 69-70). Putouksen vasen ranta on avointa, niittymäistä aluetta. Rantaalueen varjostus on joko vähäistä tai kohtalaista. Uoman pohja on yläosastaan kivikkoista tai kallioista
kivennäispohjaa, alaosastaan hienon, liikkuvan hiesun kattamaa pohjaa. Vain kosken kivikkoisella
koskiosuudella oli vähän vesisammalta. Vesikasvitihentymiä ei Juveeninkoskessa ole.
Juveninkoski on koko jokireitin voimakkaimmin muutettu koskialue, jonka äärellä on harjoitettu monenlaista
teollista toimintaa. Tämän toiminnan lisäksi koskiuomaa ja sen lähirantaa ovat muuttaneet uitto, maatieliikenne, kalankasvatus ja asutus. Uiton tekemiseksi koskeen tehtiin uittoruuhi (kuva 71). Tämän ja viereisen
suksitehtaan perustuksen rakenteita on vielä putouksen reunassa (vr) ja alla. Perkauskivet on osaksi käytetty
erilaisiin rakenteisiin, vain vähäinen osa on enää uoman reunassa. Niskan vesikorkeuden lisäämiseksi on
rakennettu kivinen pato (1+25, kuva 62). Maantiesilta (kuva 65) ylittää kosken sen yläjuoksulla. Kosken
niskan vasemmalla rannalla on asutusta (kuva 62). Putouksen jälkeisellä oikealla ranta-alueella on
seitsemän käytöstä poistunutta kalankasvatusallasta, joihin vesi johdettiin putouksen yläpuolelta (kuva 67).
Putouksen niskan oikealle rannalle on rakennettu näköalatasanne, johon on tuotu näytteille myös kaksi
myllynkiveä (kuva 64). Kosken alaosaan, vasemmalle rannalle on rakennettu kyläläisten uimapaikka, WC,
pukukoppi ja polkureittejä (kuva 66).
Juveninkosken putous (kuva 70) on täydellinen vaelluseste, jota ei mikään vesieliö kykene uimalla
ohittamaan. Pato toimii samalla luonnollisena leviämisesteenä myös sellaisille ei-toivotuille vieraslajeille
kuten täpläravulle ja puronieriälle. Tässä kunnostussuunnitelmassa ei esitetä putouksen ohittavan kala- tms.
väylän rakentamista.

6.6.1

Juveninkosken kunnostustoimenpiteet

(a)

Kunnostettava alue sijaitsee paaluvälille 1+60 – 0-65.

(b)

Juveninkosken kunnostuksen perus- ja täydentävät toimenpiteet tehdään kappaleessa 6.1
kuvatulla tavalla ja liitekartan 21 mukaisesti. Koski on lyhyt, mutta voimakkaasti muutettu.
Suurimmat kunnostushyödyt on saavutettavissa kosken alaosassa.

(c)

Jokiuomassa kulkeutuu huomattavia määriä uoman pienipiirteisyyttä peittävää hiekkaa, jota on
kerrostunut erityisesti putouksen alapuolisille uoma- ja ranta-alueille (kuva 66 ja 69).
Talvehtimissyvänteiden kunnostamiseksi hiekka-ainesta poistetaan etenkin paalukohdilla
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0+10 (or), 0-10 – 0-25 (keskiuoma) ja 0-45 – 0-60 (keskiuoma).
(d)

Uoman vesityksen kannalta kosken alaosassa on turvallista aluetta, mutta yläjuoksulla
rantatörmät ovat matalammat ja vaativat suurempaa varovaisuutta. Tällaisilla paikoilla veden
noston sijasta käytetään pohjan syventämistä.
Nytkymenjoen virtaama ei riitä turvaamaan kosken kaikkien uomien vesitystä ympäri vuoden.
Tämän vuoksi tulvauomiksi muotoillaan yläkosken vasemman rannan sivupuro (kuva 51) sekä
myllyraunioiden ylävirranpuoleinen uoma (or, 1+75).

(e)

Erodoituneita tai eroosioherkkiä ranta-alueita tuetaan ja vahvistetaan paalualueilla 1+25 (vr),
0+75 (vr), 0+50-0+25 (vr), 0+10-0+00 (or).

(f)

Koskisaari muotoillaan ja vahvistetaan kosken alaosaan, vanha patorakenteen kohdalle (kuva
72, vrt. g-kohta).

(g)

Osa putouksen alueella olevista vanhoista kivijaloista jätetään kulttuurihistoriallisiksi
rakenteiksi ja muistomerkeiksi. Sen sijaan putouksen alla (vr) olevat betoniset
rakennekappaleet poistetaan uomasta ja lähirannalta. Samoin puinen alapato (0-45; kuva 72)
poistetaan.
Putouksen yläpuolella olevaa betonista patoseinämää (kuva 67) mataloitetaan ja
kunnostetaan maisemaan paremmin sopivaksi rakenteeksi (vrt. i-kohta).

(h)

Vesijohtolinja kulkee sillan yläpuolella, oikealla rannalla, mutta ei mene uoman poikki.

(i)

Putouksen vasen ranta on niitetty avoimeksi, harvapuustoiseksi niityksi. Tätä aluetta tulisi
hoitaa ketoalueena, jonne ei vierailijoita pitäisi ohjata. Vastarannan näköalaterassi ja
uimalammikkoalueen polut soveltuvat parhaiten putouksen ihasteluun.

(j)

Kalankasvatusaltaista poistetaan tiivistykseen käytetyt viirakankaat ja vesitysuomia
yhdistetään tarkoituksenmukaisella tavalla maanomistajan kanssa yhteistyössä. Putouksen
yläpuolella sijaitseva vesitysaukko (kuva 67) muutetaan sellaiseksi, että vain tulvavedet
menevät kalankasvatusaltaistolle.

(k)

Juveninkoskelle joudutaan tuomaan lisäkiveä ja kaikki lisääntymisalueisiin tarvittava soraaines.

(l)

Koskiuoman saavutettavuus koko matkalla on kohtalainen. Leveytensä puolesta uoma on
kuljettavissa kaivinkoneella koko matkan.

(m)

Luontoarvoselvityksessä (3.3.4) ei ole annettu erityissuosituksia. Selvityksessä kiinnitetään
kuitenkin huomiota kosken alaosan lahopuun sekä putouksen etelärannan arvokkaan
rantavyöhykkeen säästämiseen. Putouksen etelärannalla sekä kosken alaosassa, itärannalla
kasvavat kotkansiipikasvustot tulee säilyttää.

6.7

Kinkkikoski

Kinkkikosken sijainti ja ominaisuudet esitetään kappaleissa 2.1–2.4, kuvissa 74–85 ja seuraavissa liitteissä:

Liite 19
Liite 20
Liite 8
Liite 21

Juvenin- ja Kinkkikosken pintakartta, valokuvauspaikat,poikkileikkauslinjat ja
sähkökoekalastusalat
Juvenin- ja Kinkkikosken poikkileikkaukset
Nytkymenjoen pituusleikkaus
Juvenin- ja Kinkkikosken kunnostustoimenpiteet

Kinkkikoski on Nytkymen reitin toiseksi alin koski ja alimmaisin Partalan kylän kolmen kosken yhtenäisestä
ryppäästä (kuva 2 ja 5). Juveninkoski muuttu vyöhykkeettä Kinkkikoskeksi paalulla 1+70. Tämä koski
mutkittelee loivasti putouksen jälkeisessä jokilaaksossa. Kosken yläosan kallioköngästä (kuva 79) lukuun
ottamatta uoma on pääosin loivaviettoista (1,2 %) nivaa (taulukko 1). Koski alkaa syvähkönä
suvantoalueena, putoaa kalliokönkäässä (1+15), jatkuu 30 metriä koskimaisena ja jatkaa sitten
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hidasvirtaisena peltoalueen reunaan. Uomaan ei laske Kinkkikosken alueella mainittavia lisävesiä .
Kinkkikosken lähirannat ovat valtaosaltaan sekametsää. Valtalajeina ovat koivu, leppä ja alajuoksun
vasemmalla rannalla myös kuusi. Aukkoista niska-aluetta lukuun ottamatta uoman rantavarjostus on
kohtalaista tai voimakasta. Uomassa on erittäin vähän vesisammalta ja vesikasvillisuutta. Kallioköngästä ja
sen alapuolista koskialuetta (1+15 – 0+95, kuva 78 ja 79) lukuun ottamatta hieno hiekka (esimerkiksi kuva
81) peittää uoman pohjan. Uomarantojen erodoitumistaipumus huomattava. Siellä missä rannan kaltevuus
on myös suuri, puustoa kaatuu runsaasti ja säännöllisesti (kuva 80, 82-83).
Ihmistoiminta on muuttanut Kinkkikoskea ja sen lähirantoja, muttei niin voimakkaasti kuin Sähäkän- ja
Juveninkoskessa. Uomaa on muutettu lähinnä uiton ja kalankasvatuksen vuoksi. Kosken oikealle rannalle on
kaivettu kahdeksan kalankasvatusallasta, joista vesi on johdettu takaisin Nytkymenjokeen paalulla 0+05,
(kuva 84). Perkauskiviä on vähän ja osa kalliopohjasta on räjäytetty. Kallioköngäs on ainoastaan hidaste
vaelluskaloille lähinnä alivesikausina. Kosken välittömässä läheisyydessä ei ole vapaa-ajanasuntoja.

6.7.1

Kinkkikosken kunnostustoimenpiteet

(a)

Kunnostettava alue sijaitsee paaluvälille 1+70 – 0-17.

(b)

Kinkkikosken kunnostuksen perus- ja täydentävät toimenpiteet tehdään kappaleessa 6.1 kuvatulla tavalla ja liitekartta 21 mukaisesti. Kosken tuotantoastetta voidaan merkittävästi lisätä
kunnostustoimenpiteillä.

(c)

Jokiuomassa kulkeutuu huomattavia määriä uoman pienipiirteisyyttä peittävää hiekkaa, jota on
kerrostunut erityisesti kalliokönkään alapuolisille osille (kuvat 80-81, 84-85).
Talvehtimissyvänteiden kunnostamiseksi hiekka-ainesta poistetaan etenkin paalukohdilla
1+50 (vasen kaarre) ja 0+50 (keskiuoma).

(d)

Kinkkikoski virtaa syvähkössä uomassa, joten uoman vesitys ei sen vuoksi aiheuttane
ongelmaa.

(e)

Erodoituneita tai eroosioherkkiä ranta-alueita tuetaan ja vahvistetaan paalualueilla 1+25 (vr),
0+75 (vr), 0+50-0+25 (vr), 0+10-0+00 (or). Rantojen syöpymisalttius asettaa kunnostukselle
lisävaatimuksia.

(f)

Virtauksen voimistamiseksi uomaa kavennetaan paalukohdalla 1+40 (vr, or) ja koskisaaret
muotoillaan ja vahvistetaan kosken alaosaan, keskiuomaan paalukohdille 0+75 ja 0+65.

(g)

Kinkkikosken uomaan on kaatunut runsaasti lehtipuuta. Osa tästä puuaineksesta pienitään ja
sijoitetaan suojakivien joukkoon.

(h)

Uomaa lähinnä sijaitsevaa kalankasvatusallasta käytetään uomasta poistettavan hiekan ja
muun hienoaineksen läjityksessä.

(i)

Kinkkikoskelle joudutaan tuomaan runsaasti lisäkiveä ja kaikki lisääntymisalueisiin tarvittava
sora-aines.

(j)

Pehmeät rannat (or), rannan jyrkkyys (vr) ja uoman alaosan pehmeys heikentävät kosken
saavutettavuutta. Leveytensä puolesta uoma on kuljettavissa kaivinkoneella koko matkan.

(k)

Luontoarvoselvityksessä (3.3.4) on suositeltu ainoastaan ladon kohdalla olevan
kotkansiipiesiintymän säilyttämistä.

6.8

Jokelankoski

Jokelankosken sijainti ja ominaisuudet esitetään kappaleissa 2.1–2.4, kuvissa 86–100 ja seuraavissa
liitteissä:
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Liite 22
Liite 23
Liite 8
Liite 24

Jokelankosken pintakartta, valokuvauspaikat,poikkileikkauslinjat ja
sähkökoekalastusalat
Jokelankosken poikkileikkaukset
Nytkymenjoen pituusleikkaus
Jokelankosken kunnostustoimenpiteet

Jokelankoski on Nytkymenreitin koskireitin alin kunnostettava virtavesialue. Koskialue sijaitsee
viljelyalueella, noin 1,7 km Kinkkikoskelta alavirtaan (kuva 2 ja 5). Tämä koskialue (210 m, 2,1 %) laskee
ensin lyhyen kivikkoisen kosken kautta syvähköön suvantoon, tekee jyrkän mutkan ja jatkaa hidasvirtaisena
varsinaisen myllykosken niskalle, jossa kaartaa oikeaan ja putoa jyrkästi myllyn ohitse polveillen matalaan
nivajaksoon. Jokiuomaan ei tule Jokelankosken alueella mainittavia lisävesiä.
Jokelankosken lähirannat ovat valtaosaltaan koivusta ja lepästä koostuvaa sekametsää. Ranta-alueen
varjostus on suurimmillaan vanhan patoallasalueen kohdalla kosken yläosassa. Koskiuoman vesisammal- ja
vesikasvikate on vähäistä. Pehmeitä liete- ja hiesupohjia on patojen välisuvannossa (kuva 89) sekä kosken
alaosassa paalukohdan o+60 jälkeen (kuva 97).
Jokelankoskea on myös voimakkaasti muutettu ihmisen toimesta. Uoma- ja rantamuutoksia on tehty uiton,
myllyn, sahan, virkistyskäytön, maanviljelyn ja kalankasvatuksen vuoksi. Uomasta peratut kivet on käytetty
pääosin erilaisten rakenteiden tukemiseen tai niiden osina. Yläkosken ja myllyalueen kallioita on myös
ammuttu ja louhittu. Yläkosken oikealla rannalla (2+10) on vapaa-ajan asunto sekä kalankasvatusallas.
Paalun 2+05 kohdalle on rakennettu luvaton pato (kuva 88), jota on käytetty sekä uimapaikan luomiseen että
kalankasvatuksen vesittämiseen. Uoman vasemmalle puolelle jäävä niemi on aiemmin ollut Jokelan
vesilaitoksen patoallasalueena. Paalulla 1+20 on puisten patorakenteiden jäänteitä (kuva 90). Hieman tästä
alempana, paalulla 1+10 on lohkokivinen patorakennelma (kuva 91), jolla on säädelty uittoruuheen (vasen
aukko) ja tulva-aukkoon menevää vettä. Uittolaitteista on jäljellä enää ruuhen puiset kannatinrakenteet (kuva
94). Jokelankosken mylly on kosken oikealla rannalla (kuva 96), muttei ole enää mylly- tai
sähköntuotantokäytössä.

6.8.1

Jokelankosken kunnostustoimenpiteet

(a)

Kunnostettava alue sijaitsee paaluvälille 2+77 – 0+04.

(b)

Jokelankosken kunnostuksen perus- ja täydentävät toimenpiteet tehdään kappaleessa 6.1
kuvatulla tavalla ja liitekartta 24 mukaisesti. Koski on keskipitkä ja voimakkaasti muutettu,
joten kunnostuksella on saavutettavissa huomattavia hyötyjä.

(c)

Jokiuomassa kulkeutuu huomattavia määriä uoman pienipiirteisyyttä peittävää hiekkaa, jota on
kerrostunut erityisesti koskien alle ja suvantoihin. Hiekan huuhtoutumislähteiden rajoittamisen
ohella hiekkaa voitaneen poistaa ja laskeuttaa esimerkiksi Jokelankosken vanhalle
patoallasalueelle (2+50 – 1+50, vr). Laskeutus edellyttää kuitenkin maanomistajan
suostumusta.

(d)

Jokelankosken uoma virtaa sen verran syvässä uomassa, että erityistä tulvariskiä ei ole
olemassa. Riski on lisäksi kosken yläosalla alaosaa pienempi. Hiekanpoistolla voidaan myös
vesitilavuutta lisätä ilman vedenkorkeuden muutosta.

(e)

Erodoituneita tai eroosioherkkiä ranta-alueita tuetaan ja vahvistetaan paalualueilla 2+60 (vr),
2+35 (vr), 1+20 (or) ja 0+60 (vr, sivu-uoma).

(f)

Hiekan kerrostumisen vähentämiseksi ja pohjan puhtaana pitämiseksi uomaa kavennetaan
seuraavilla paalukohdilla: 2+20 (vr), 1+60 (vr), 1+50 (or), 1+40 (vr) ja 0+15 (or, vr).

(g)

Koskisaaren takana virtaava sivu-uoma (0+60 – 0+40, kuvat 97-98) kunnostetaan
poikastuotantoon soveliaaksi puroksi.

(h)

Kosken yläosassa oleva, maisemallisesti rähjäinen patorakennelma (2+05, kuva 88)
korvataan luonnonmukaisella kivi- ja lohkarekynnyksellä. Sen muotoilussa otetaan huomioon
sekä vesieliöiden vaellusmahdollisuudet että alueen käyttö uimapaikkana.
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(i)

Jokelankosken myllypato on tällä hetkellä täydellinen vaelluseste joitakin erityistilanteita
lukuun ottamatta. Vesieliöiden vaellusmahdollisuuksia pyritään parantamaan padon
alapuolisen uoman kynnystyksillä. Kun kynnystys aloitetaan riittävän kaukaa, kriittinen
putouskorkeus saatanee kyllin pieneksi. Tällä hetkellä padon alle nousevia vaelluskaloja on
niin vähän, että varsinaisen kalaväylän rakentaminen ei ole ajankohtaista.

(j)

Jokelankosken kivinen myllypato jätetään paikoilleen. Sen sijaan vanhan puupadon (1+20,
kuva 90) ja uittorännin puiset tukirakenteet (1+00, 0+85, kuvat 93-94) poistetaan.

(k)

Jokelankosken joudutaan tuomaan suuri osa tarvittavasta kivimateriaalista ja kaikki
lisääntymisalueisiin tarvittava sora-aines.

(l)

Koskiuoman saavutettavuus lähes koko matkalla on hyvä. Leveytensä puolesta uoma on
kuljettavissa kaivinkoneella koko matkan.

(m)

Luontoarvoselvityksessä (3.3.4) ei ole annettu erityissuosituksia.

6.9

Muut kohteet

Näiden edellä lueteltujen ja tarkemmin kuvattujen kunnostuskohteiden lisäksi on tarkoitus tehdä
pienimuotoisia uoman ja vaellusväylän kohentamista alajuoksun kapeikoissa. Kohennustoimet tehdään siinä
laajuudessa, etteivät ne edellytä AVI:n lupaa.

Kohde 1:

Koulun silta (N 6856978 E 3404037, yhtenäisKKJ), Kurunjoki
Hillitään oikeanpuoleisen silta-aukon kiitovirtausta ja kulkukelpoisuutta parilla kivellä ja
pohjakynnyksellä.

Kohde 2:

Rotkola-Jokiniemi-tien silta (N 6857651 E 3402357), Nytkymenjoki
Haitallinen ja tulvittava pajuvyö poistetaan sekä lisätään 4-5 suojakiveä.

Kohde 3:

Aholan silta (N 6858303 E 3401840), Nytkymenjoki
Tiheän rantapajukon käsittely sekä pari matalaa alivesiaukolla varustettua luonnonmukaista
pohjakynnystä.

Kohde 4:

9-tien uusi silta (N 6860006 E 3400174), Nytkymenjoki
Sillasta noin 40 metriä alavirtaan on viettävä, lyhyt koskipätkä, joka tehty terävästä
ampukivisilpusta. Tätä suojatonta ja vaellusta hidastavaa kohtaa kunnostetaan
kevytkiveyksellä, jossa mukana muutama kookkaampikin lohkare.

Kohde 5:

Vanha Orivesi-Jämsä-tien silta (N 6860130 E 3400146), Nytkymenjoki
Sillan alapuolinen uoma hidasvirtainen ja mutkitteleva. Oikeanpuoleinen rantatörmä
romahtanut. Sillan yläpuolella olevaa kanavamaista ja "saunapadolla" kynnystettyä uomaa
luonnonmukaistetaan.

7

KUNNOSTUSTOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET MUIHIN
KÄYTTÖMUOTOIHIN

Kalatalous
Nytkymenjoen virtavesikunnostus on tärkeä osa Keski-Päijänteen läntisten sivuvesien elvyttämishanketta.
Tällainen vesistöllinen raja-alue on perinteisesti jäänyt vesienhoidollisesti ja kalataloudellisesti heikommalle
huomiolle kuin raja-alueista etäällä olevat alueet. Osittain tämän vuoksi Jämsän ja Oriveden alueen
virtavesissä ei ole tähän mennessä toteutettu ainuttakaan virtavesien kunnostushanketta. Mainittua puutetta
pyritään nyt korjaamaan toteuttamalla kalataloudellinen elvytyskokonaisuus, johon Kurujoen-Nytkymenjoen
ohella kuuluu syksyllä 2010 esitelty Eväjärven koskireitin kunnostushanke. Näillä kunnostushankkeilla
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luonnonmukaistetaan koskiympäristöjä, parannetaan virtavesien arvokalaston, ravun ja muiden vesieliöiden
elinmahdollisuuksia.
Edellä luetelluista positiivisista vaikutuksista huolimatta kunnostustoimet tulevat mahdollisesti aiheuttamaan
kalojen lyhytaikaista karkottumista sekä kalastuksen ja ravustuksen tilapäistä estymistä. Haittojen
suuruuteen vaikuttavat mm. toteutusajankohta, pohjan laatu ja kunnostusalueen sijainti. Vaikutus
kalastukseen ei ole kovin suuri, kun muistetaan, että kunnostustoimet kohdistetaan vain virtavesialueisiin ja
että hankealueen nykyinen koskikalastus on huomattavan vaatimatonta.
Vedenhankinta
Kunnostustoimenpiteistä ei aiheudu pysyviä vaikutuksia vedenhankintaan. Kunnostus aiheuttaa
kotitalouksille lähinnä lyhytaikaista ja paikallista veden samenemista. Mikäli kunnostuksen seurauksena
vaikutetaan vedenhankintaan, kunnostaja huolehtii vesihuollosta. Hankealueen uoman poikki kulkee kolme
huomioon otettavaa puhdasvesi- tai jätevesilinjaa (Kivelän-, Sähäkän- ja Kinkkikoski). Ylityskohtien kulku
merkitään ennen työ aloittamista. Alueella ei ole kiinteää talousveden hankintaan tarkoitettua laitteistoa.
Vesivoima
Nytkymenjoessa tai sen lähialueella ei ole yhtään koskireitin vesivoimaa hyödyntävää vesilaitosta. Myllyjen
jäänteetkin ovat jo suureksi osaksi hävinneet maisemasta. Kunnostushankkeella ei siten ole vaikutuksia
vesivoiman hyväksikäyttöön.
Uitto
Kunnostustoimenpiteillä ei vaikuteta uittoon, koska irtouitto Nytkymenjärven ja Päijänteen välillä loppui jo
ennen 1960-lukua. Myös uittosäännöt on kumottu ja pääosa uittolaitteista on poistettu. Tästä huolimatta
uoman ekologiset ennallistamistyöt (kiveys, sorastus) on käytännöllisesti katsoen kokonaan toteuttamatta.
Tässä suunnitelmassa esitellyt kunnostustoimenpiteet ovatkin suureksi osaksi vanhojen uittoväylien
entisöimistyötä.
Vesiliikenne
Alueen kosket ovat niin jyrkkiä, kivikkoisia, vähävetisiä ja/tai kapeita, että kanootinkin käyttö niissä on
mahdollista vain järvillä, rauhallisilla joen osilla sekä edellyttää vähintään keskiylivedenaikaista vesikorkeutta
ja huomattavaa kokemusta. Moottoriveneliikenne on mahdollista ainoastaan Kurujoen alueella.
Nytkymenjoen ja Kurujoen pienveneilyn edellytykset pysyvät kunnostuksen jälkeen keskimäärin
samanlaisina kuin ennen sitä.
Tulvasuojelu ja maankuivatus
Koskialueiden vedenkorkeuksien muutokset ovat ensisijaisesti alueen luonnontilaan palauttamista tai
vakiinnuttamista hallittavalle tasolle. Kunnostustoimenpiteet pyritään tekemään lisäksi niin, ettei niillä
vaikuteta koskien yläpuolen vallitseviin vedenkorkeuksiin eikä siten synnytetä uusia tulva- tai muita
vettymishaitta-alueita.
Virkistyskäyttö
Nytkymenjoen kunnostuksella ei tuoteta mainittavaa haittaa vakituiselle tai loma-asutukselle tai muulle
vesistön virkistyskäytölle. Päinvastoin kunnostustoimenpiteillä edistetään esimerkiksi asumisviihtyisyyttä,
maisemallisia arvoja sekä kalastus- ja uintimahdollisuuksia.
Luonnon- ja kulttuurihistorian huomioiminen
Nytkymenjoen luonnonsuojelulliset, kaavoitukselliset ja kulttuurihistorialliset arvot on selvitetty erillisissä
inventoinneissa (liite 2 ja 3). Jopotinkosken yhtä lentävää aikuiskirjojokikorentoa lukuun ottamatta
hankealueelta ei löydetty valta- tai maakunnallisesti arvokkaita suojelulajeja eikä suojelualueita.
Lausunnoissa esitetyt suositukset tullaan ottamaan huomioon hankkeen toteutuksessa. Toisaalta tämän
kunnostushankkeen ja suojeluohjelmien tavoitteet ovat pääosin yhteneväiset, koska kunnostustoimilla
tullaan oleellisesti parantamaan koko virtavesiekosysteemin toimintaedellytyksiä sekä lajistollista
monimuotoisuutta.
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8

KUNNOSTUKSEN HYÖDYT

Virtavesikunnostuksella voidaan sen toteutustavasta ja laajuudesta riippuen saavuttaa monenlaisia hyötyjä.
Osa näistä hyödyistä on rahassa mitattavia, osa vaikeasti arvioitavia ns. aineettomia hyötyjä.
Kalataloudellisen hyödyn osatekijöitä ovat esim. virtavedessä elävien rapu- ja kalakantojen vahvistuminen ja
monipuolistuminen, arvokalojen poikastuotannon lisääntyminen, saalismäärän ja lupatulojen lisääntyminen
sekä ekologinen, opetuksellinen ja tieteellinen hyöty. Kalataloudellisen kokonaishyödyn tarkka arviointi ei ole
vielä nykyisin mahdollista. Hyödyn määrittämistä vaikeuttaa mm. arviointimenetelmien kehittymättömyys ja
lajikohtaisten pohja-arvojen vajavaisuus.
Nytkymenjoki ei kuulu maakunnan kalataloudellisiin "mahtikoskiin". Sen merkitystä kuitenkin nostaa se, että
alueella on vain muutama virtavesikalojen tuotantoon sovelias virtavesialue ja että nyt tarkasteltava alue on
yhteydessä Päijänteeseen. Kunnostustoimilla on mahdollista merkittävästi parantaa koskireitin vaelluskalaja rapukannan tuotantomahdollisuuksia. Alueella on mahdollista järjestää pienimuotoista, mutta hyvin
rajattua ja ohjattua vapakalastustoimintaa. Rajoittamaton koskikalastus ei ole mahdollista.
Toinen hanketta puoltava seikka on, että tällä Kokemäenjoen ja Kymijoen vesistöjen itäisellä
rajavyöhykkeellä ei ole tehty aiemmin yhtään merkittävää virtavesikunnostusta. Hanke tukee myös
hankealueen luonnonsuojelualueiden ja uhanalaisten lajien suojelupyrkimyksiä
luonnonmukaistaessaan alueelle ominaisia elinympäristöjä.
Tällä hetkellä käytössä olevien uoma-, poikastiheys- ja saalistietojen perusteella on arvioitavissa, että
Nytkymenjoen virtavesialueiden kunnostuksella on mahdollista moninkertaistaa hankealueen
luonnontaloudelliset ja kalataloudelliset hyödyt. Hankkeella voidaan samalla lisätä reitillä olevien järvialtaiden
kalataloudellista käyttöä, arvokalasaaliita ja samalla myös lupatulohyötyjä.
Pelkästään edellä esitettyjen seikkojen perusteella voidaan arvioida, että Nytkymenjoen
virtavesialueiden kunnostus on selvästi kannattava ja yleishyödyllinen vesistöhanke.

9

KUNNOSTUKSEN OIKEUDELLISET EDELLYTYKSET

Vesilain 2 luvun 2 pykälän mukaan rakentamiseen tarvitaan ympäristölupaviraston lupa, mikäli
rakentamisesta tai rakennelman käytöstä saattaa aiheutua 1 luvun 12 – 15 pykälissä mainittu seuraus.
Vesilain 2 luvun 5 pykälän mukaan lupaa rakentamiseen ei saa myöntää, jos rakentaminen vaarantaa yleistä
terveydentilaa, aiheuttaa huomattavia ja laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristön
luonnonsuhteissa tai suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja.
Vesilain 2 luvun 6 pykälän 1 momentin mukaan rakentamisluvan myöntäminen edellyttää, että yritys on
hyötyisän tai suojaavan tarkoituksensa vuoksi tarpeen vesialueen tai sen rannalla olevan kiinteistön
järkiperäistä hyväksikäyttöä tai muuta taloudellista toimintaa varten.
Nytkymenjoen virtavesialueiden kunnostushanke on yleisen tarpeen vaatima toimenpide, jonka
toteuttaminen ei loukkaa yleistä tai yksityistä etua. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan
hyvitettäviä edunmenetyksiä. Näin ollen vesilain 2 luvun 3 §:ssä ja 6 §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset
luvan myöntämiselle ovat olemassa.
Kunnostuksen toteuttamisessa tarvittavien yksityisten alueiden käytöstä tullaan työn toteutusvaiheessa ennen toimenpiteiden toteuttamista sopimaan maiden- ja rannanomistajien sekä asianomaisten viranomaisten
kanssa. Toimenpidealueiden vesialueiden omistajat ovat antaneet suostumuksensa osakaskunnan/kalastuskunnan vesialueilla tehtäviin kunnostustoimiin sekä sitoutuneet kunnostettavan vesialueen kunnostuksen jälkeisiin kalataloudellisen käytön ja hoidon toimiin (liite 20).
Muutosvaatimukset?? (täydennetään esittelyn jälkeen).
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JATKOTOIMENPITEET

10.1

Kunnostuksen toteuttaminen

Kunnostussuunnitelman esittelyn sekä mahdollisten korjausten ja täydentämisten jälkeen hankkeelle
haetaan toteuttamislupa ja toteuttamisrahoitus. Varsinaiset kunnostustoimet voidaan aloittaa vasta
näiden osavaiheiden jälkeen. Kunnostussuunnitelmaan on kirjattu vain perusratkaisut. "Kivikohtaisten"
toimenpideratkaisujen esittäminen ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaistakaan. Veden virtaus- ja
jääolot muovaavat kunnostusaluetta eniten heti kunnostusta seuraavina vuosina. Pysyvämpi uomarakenne
muotoutuu vasta myöhemmin. Nyt suunnitteluvaiheessa on siksi määritelty kunnostuksen puiteratkaisut.
Vasta toteutusvaiheessa valitaan yksityiskohtaiset toteutusratkaisut, kalusto ja toteutuslogistiikka
yhteistuumin kunnostajien, rannanomistajien ja muiden virtavesiasiantuntijoiden kanssa (vrt.
Eloranta 2010).
Kunnostuksen perusperiaatteisiin kuuluu säilyttää kunnostusalueen luontaiset vesistölliset ominaisuudet,
auttaa virtavesiluonnon omien korjaavien hoitoprosessien käynnistymistä sekä monipuolistaa
kunnostusalueen rantaa ja vesiuomaa siten, että ne tarjoavat elinmahdollisuudet mahdollisimman monelle
ko. vesistötyypissä elävälle virtavesieliölle. Selkeä, tasapainoinen ja teknis-biologisesti perusteltu
toimenpidesuunnitelma muodostaa VAIN perustan onnistuneelle kunnostushankkeelle. Sen lopputulos
riippuu merkittävissä määrin työn suunnittelun, ohjauksen ja itse toteutuksen onnistumisesta (Eloranta 2010).

10.2

Kunnostuksen seuranta

Seuranta on kunnostusvaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnin perustyökalu. Ilman seurantatuloksia on
vaikea arvioida kunnostuksen vaikutuksia ja tehdä tarvittavia korjaus- ja ohjaustoimenpiteitä. Tämän vuoksi
ministeriötasolla tulisikin lähitulevaisuudessa luoda käytäntö, jossa yleishyödyllisten kunnostusten rahoitusehtona on laadukas seurantaohjelma ja vaikuttavuusarviointi.
Toistaiseksi lupaehdoissa on määrätty vain hankkeen toteutuksenaikaisesta seurannasta. Sillä halutaan
varmistaa lähinnä se, ettei kunnostustoimilla aiheuteta joki- ja rantaluonnolle, maan- ja rannanomistajille eikä
veden- ja rannankäyttäjille haitallisia tai vahingollisia seuraamuksia. Nykykäytännön mukainen seuranta on
siten tällä hetkellä ainoastaan vesilain mukaista valvontaa, ei hankkeen biologista tai sosioekonomista
seurantaa.
Toistaiseksi aluehallintoviraston kunnostushankkeille myöntämissä luvissa seurantavelvoite on yleensä
määrätty vain veden laadun ja vedenkorkeuden osalta. Viimeisimmissä lupamääräyksissä edellytetään
tarkkailuohjelmaehdotuksen laatimista sekä hyväksyttämistä alueellisella ympäristöviranomaisella. Tämän
käytännön heikkoutena on valtakunnallisen ohjeistuksen puute ja siitä johtuva suuri toimintakirjavuus.
Tuloksen kannalta ratkaisevaa on esimerkiksi, otetaanko näyte välittömästi kaivurin alavirranpuolelta vai
kyseisen koskialueen alaosasta vai sieltä, missä haittavaikutus on sekoittunut koko vesimassaan.
Lisäkysymyksiä aiheuttavat muuttujien valinta, näytteenoton ajankohta suhteessa koneiden toiminta-aikaan
jne.

10.3

Kalataloudellinen käyttö ja hoito

Nytkymenjoen reitin virtavesialueiden kunnostus ei sellaisenaan takaa asetettujen kalataloudellisten
päämäärien toteutumista. Liian helposti unohdetaan, että virtaava ja seisova vesi ovat vaelluskalojen kannalta erottamaton kokonaisuus ja että koskiuoman teknisbiologinen kunnostaminen (tämä suunnitelma) on
vain osa tätä kokonaisuutta. Kalataloudellisesti toimivat lisääntymis- ja poikastuotantoalueet tarvitsevat rinnalleen sekä toimivia, tuottavia ja turvallisia vaellusväyliä että syönnösalueita. Kalataloudellinen kunnostushanke on yhtä hyvä kuin sen heikoin osakokonaisuus. Tämän vuoksi kunnostuksen jälkeiset hoitotoimet ovat
elintärkeitä.
Tämä suunnitelma ei sisällä hankealueen kalataloudellista käyttö- ja hoitosuunnitelmaa, vaan tähän
kysymykseen liittyvistä yksityiskohdista sopivat osakas-/kalastuskunnat yhteistyössä kalastusalueen ja maakunnallisen viranomaisen kanssa (vrt liite 20).
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Välttämättömänä onkin pidettävä menettelyä, jossa kalastusalueen kalataloudellista käyttö-, hoito- ja seurantaohjelmaa täydennetään Nytkymenjärven ja Päijänteen Tiirinselän sekä niiden lähialueet
kattavalla yksityiskohtaisella käyttö- ja hoitosuunnitelmalla. Tällaisessa suunnitelmassa tulisi tarkastella
kaikkia kunnostusalueeseen liittyviä kalatalouskysymyksiä, mutta erityisesti kalastuksen ohjaamista
kokonaistavoitteen kannalta tarkoituksenmukaisesti. Virtavesialueiden "villi" ja kontrolloimaton kalastus vaatii
pikaisia uudelleen järjestelyitä. Tässä yhteydessä on syytä korostaa niitä hoitoperiaatteita, joita maakunnan
taimenkantojen kehittämis- ja hyödyntämisprojekti on antanut. Esimerkiksi taimenistukkaiden joutuminen
keskenkasvuisina verkkoihin on yleinen ongelma suurimmassa osassa järviämme. Suositeltavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi siirtyminen petokalojen pyynnissä käyttämään solmuväliltään vähintään 55–65
mm verkkoja sekä siirtyminen evämerkittyjen taimenten istutukseen ja pyyntiin. Kunnostusalueeseen leimautuneiden osakantojen luomiseksi taimenistutuksissa tulee ainakin osaksi käyttää nuoria kaloja ja niiden istuttamista poikastuotantoalueille. Tärkeää on saada koko alueelle yhtenäinen ja johdonmukainen säätelykäytäntö.
Keski-Suomen raputalousstrategian mukaan alueen jokirapukantoja pyritään vaalimaan. Koska etenkin
Nytkymenjoen yläjuoksulla on kohtalainen jokirapukanta tälläkin hetkellä, täpläravun siirtoistutuksia ei Kurunja Nytkymenjokiin pitäisi tehdä. Partalan putous toimii täpläravun luonnollisena leviämisesteenä, joten näiltä
osin yläjuoksu on varsin hyvin suojattu.
Täpläravun lisäksi myös alajuoksulle salaa istutetun puronieriän siirtoistutuksia ei saa yläjuoksulle tehdä,
koska kyseinen laji on taimenen paha kilpailija.
Pyydystasolla taimenen eheytyneeseen elinkiertoon pääseminen edellyttää "kipeitäkin" verkkorajoituksia
vaellusväylän alueella koko elinpiirin alueella. Sen sijaan katiskapyynnin rajoittamiseen järvialueilla jokisuukapeikkoja lukuun ottamatta ei ole tarvetta. Petoeläinten kuten minkin, mateen ja hauen pyyntiä tulisi tehostaa. Petokalojen pyyntiin tulee kiinnittää erityistä huomiota koskijakson hidasvirtaisilla suvantoalueilla sekä
jokisuissa.
Tulvat ja jäät voivat muuttaa vastikään kunnostettua kohdetta huomattavastikin. Siksi kunnostusalue tarkastetaan, korjataan ja täydennetään ns. takuutyönä, jos tarkastuskäynti sitä selvästi edellyttää. Myös maisemallinen loppuhuolinta toteutetaan tässä vaiheessa. Kunnostuksen jälkityöt tehdään 1-2 kunnostusta seuraavana vuotena. Jälkityöt ovat yleensä pienimuotoista, lähinnä miesvoimaa vaativaa parannus- ja täydennystyötä. Tällainen toiminta sopii erinomaisesti toteutettavaksi esimerkiksi osakaskuntien järjestämänä talkootempauksena.

10.4

Muut huomioitavat asiat

Nytkymenjoen-Kurunjoen reitin valuma-aluetta on ojitettu, kuormitettu, kuivattu ja jokiuomaa oikaistu monin
tavoin. Näiden toimenpiteiden seurauksena kunnostettava jokiuoma on mataloitunut, liettynyt, rehevöitynyt ja
paikoin umpeenkasvanutkin enemmän kuin ilman niitä olisi tapahtunut. Reitin veden laatua, ojituksia ja
rantatörmien syöpymistä tuleekin seurata niin, etteivät autettavien maa- ja vesieliöiden elinolot sekä
luontotyypit pääse heikkenemään. Ei ole hyväksyttävää, että kunnostustoimilla saavutettavat positiiviset
tulokset turmellaan tai vaarannetaan vahingollisilla maankäyttötoimilla. Tämän vuoksi on tärkeää, että
jokivarren ihmiset ottavat aktiivisesti kantaa Nytkymen- ja Kurujoen hyvinvointia uhkaavissa hankkeissa.
Kynnyssuon turvetuotantohanke lienee merkittävin tiedossa olevista, Nytkymenjoen tilaa uhkaavista
hankkeista (3.1). Edellä mainittu suoalue sijaitsee Nytkymejärven kaakkoispuolella, josta sen vedet tultaisiin
ilmeisesti johtamaan Hukkalankosken alapuolisella Nytkymenjoen osuudella. Kynnyssuo lisättiin KeskiSuomen 3. vaihemaakuntakaavaesitykseen ilman tarkempia vesistövaikutusselvityksiä. Tämän vuoksi KeskiSuomen ELY-keskus vaatikin lausunnossaan (19.12.2011), että Kynnyssuota ei oteta 3.
vaihemaakuntakaavaan.
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KUSTANNUKSET

Rakennusmestari Matti Pitkäjärvi ja iktyonomi Pasi Perämäki ovat laatineet Nytkymenjoen virtavesialueiden
kustannusarvion 16.8.2011. Laadinnan apuna on käytetty toimenpidekarttoja, kuva-aineistoa sekä muuta
suunnittelussa kertynyttä aineistoa. Ajoreittien ja materiaalimäärien osalta on käyty neuvonpitoa
suunnitelman laatijan kanssa. Nytkymenjoen virtavesialueiden kunnostuksen kokonaiskustannusarvioksi
saatiin noin 60 000 euroa.
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Kustannusarvioon ei sisälly maisemointiin eikä kalaston hoitoon liittyviä kustannuksia. Sen sijaan AVI:n
lupaan sekä veden laadun ja vedenkorkeuksien seurantaan tarvittavat kustannukset ovat mukana.
Hankealue kuuluu ns. vanhoihin irtouittoalueisiin, joista uittosääntö on kumottu ja pääosa puisista
uittorakenteista on poistettu. Sen sijaan perkauskivien palauttaminen ja lisääntymisaluesorastukset ovat
tekemättä. Noin 50 % Nytkymenjoen-Kurujoen reitin virtavesialueiden uomamuutoksista johtuu uittoväylien
rakentamistöistä. Kohde kuuluu siten ns. harkinnanvaraisten uittokohteiden ryhmään.

Keski-Suomen ELY-keskus 16.1.2011

FL, kalabiologi

Anssi Eloranta

Iktyonomi

Pasi Perämäki
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Hukkalankosken pintakartta, valokuvauspaikat,
poikkileikkauslinjat ja sähkökoekalastusalat

Liite 7

Hukkalankosken poikkileikkaukset

Liite 8

Nytkymenjoen pituusleikkaus

Liite 9

Hukkalankosken kunnostustoimenpiteet

Liite 10

Kivelänkosken pintakartta, valokuvauspaikat,
poikkileikkauslinjat ja sähkökoekalastusalat

Liite 11

Kivelänkosken poikkileikkaukset

Liite 12

Kivelänkosken kunnostustoimenpiteet

Liite 13

Jopotinkosken pintakartta, valokuvauspaikat,
poikkileikkauslinjat ja sähkökoekalastusalat (13.1-13.2)

Liite 14

Jopotinkosken poikkileikkaukset

Liite 15

Jopotinkosken kunnostustoimenpiteet (15.1-15.2)

Liite 16

Sähäkänkosken pintakartta, valokuvauspaikat,
poikkileikkauslinjat ja sähkökoekalastusalat

Liite 17

Sähäkänkosken poikkileikkaukset

Liite 18

Sähäkänkosken kunnostustoimenpiteet

Liite 19

Juveninkosken ja Kinkkikosken pintakartta, valokuvauspaikat,
poikkileikkauslinjat ja sähkökoekalastusalat

Liite 20

Juveninkosken ja Kinkkikosken poikkileikkaukset

Liite 21

Juveninkosken ja Kinkkikosken kunnostustoimenpiteet

Liite 22

Jokelankosken pintakartta, valokuvauspaikat,
poikkileikkauslinjat ja sähkökoekalastusalat

Liite 23

Jokelankosken poikkileikkaukset

Liite 24

Jokelankosken kunnostustoimenpiteet

Liite 25

Osakaskuntien suostumukset ja sitoumukset

Liite 26

Kunnostushankkeen kustannusarvio (ei sisälly lupahakemukseen)

KUVA 6 ja 7. HUKKALANKOSKI. Vas. Majavan patoamaa Hukkalankosken niska-aluetta ylävirtaan. Padon
yläpuolinen vesipinta on lähes Nytkymejärven tasossa. Eloranta. 23.10.2009. Oik. Yläjuoksun mutka-alue,
jonka reunassa näkyy hirsinen uittoseinämä. Seinämän alahirret ovat lahonneet pahoin. Eloranta.
23.10.2009.

KUVA 8 ja 9. HUKKALANKOSKI. Vas. Majava asustelee Nytkymen vesistöalueella. Tuoreiden
patorakenteiden lisäksi alueelta löytyy myös vanhoja majavankaatoja. Eloranta. 23.10.2009.
Oik. Hukkalankosken kapeaa yläjuoksua (0+70) ylävirtaan. Perkauskivet on nostettu osittain vesirajaan,
osittain rannalle. Eloranta. 23.10.2009.

KUVA 10 ja 11. HUKKALANKOSKI. Vas. Kosken loivaa keskijuoksua alavirtaan. Perkaukset ovat
suoristaneet uoman kanavamaiseksi. Eloranta. 23.10.2009. Oik. Alajuoksun nivakapeikkoa alavirtaan
kuvattuna. Eloranta. 9.11.2009.

KUVA 12 ja 13. HUKKALANKOSKI. Vas. Kosken hidasvirtaista alaosaa ylävirtaan kuvattuna. Rantatörmät
ovat pajutiheiköiden valtaamia. Eloranta 23.10.2009. Oik. Kosken alaosa on liettynyt ja huomattavan
suojaton. Paikoin vesi on syövyttänyt rantapenkkoja huomattavasti. Eloranta. 23.10.2009.

KUVA 14 ja 15. KIVELÄNKOSKI. Vas. Kosken hidasvirtainen niskasuvanto alavirtaan kuvattuna. Uoman
pohja on hiesun ja liejukerroksen peitossa. Eloranta. 23.10.2009. Oik. Kosken yläosa ylävirran suuntaan.
Maantien läheisyys helpottaan lisämateriaalin kuljetusta ja kunnostuksen tekemistä. Eloranta. 23.10.2009.

KUVA 16 ja 17. KIVELÄNKOSKI. Vas. Viettävä yläkoski virtaa syvähkössä uomassa, jossa ylitulvimisriski on
pieni. Eloranta. 23.10.2009. Oik. Kosken yläosassa on varottava uoman liiallista kiveämistä. Kapeimpia
uomakohtia voidaan leventää perkauskivikoiden kohdalla. Eloranta. 23.10.2009.

KUVA 18 ja 19. KIVELÄNKOSKI. Vas. Keskikosken alue kivetään ja kynnystetään koski-allas-periaatteella.
Kookkaimmat lohkareet sijoitetaan sopiviin paikkoihin rannan maisemakiviksi. Eloranta. 23.10.2009. Oik.
Alajuoksun tasakivinen uoma tarvitsee lisäkiven ohella lisääntymissoraa ja syvänteitä. Eloranta. 23.10.2009.

KUVA 20 ja 21. KIVELÄNKOSKI. Vas. Kosken alaosaa alakarikolta ylävirtaan kuvattuna. Eloranta.
23.10.2009. Oik. Kosken alasuvanto ja kivisärkkä alavirtaan kuvattuna. Kunnostuksessa mataloitunutta
suvantoa syvennetään sekä särkän kivikokoa ja reunavirtauksia lisätään. Eloranta. 23.10.2009 .

KUVA 22 ja 23. JOPOTINKOSKI. Vas. Kosken suopohjaista niska-aluetta ylävirtaan kuvattuna. Eloranta.
27.10.2009. Oik. Ruostuneet ja puihin kiinni kasvaneet, ruosteiset piikkilanka-aidat ovat vaaraksi niin
eläimille kuin rannalla liikkuville ihmisillekin. Eloranta. 27.10.2009 .

KUVA 24 ja 25. JOPOTINKOSKI. Vas. Yläkoskea alavirtaan kuvattuna paalulta 6+15. Rantavedessä (vas.
ranta) uitosta jääneitä ohjainpuita. Eloranta. 27.10.2009 . Oik. Ylämutkan jälkeistä suvantoa alavirtaan
kuvattuna. Molemmin puolin uomaa on soistunutta maapohjaa, jotka soveltuvat tulvahuippujen aikaiseksi
laskeutuskentäksi kiintoaineelle ja ravinteille. Eloranta. 27.10.2009.

KUVA 26 ja 27. JOPOTINKOSKI. Vas. Yläkosken kallioon louhittua uomaa sekä uittoseinämämää
alavirtaan kuvattuna paalulla 4+50. Eloranta. 27.10.2009 . Oik. Edellisen otoksen kuvauspaikalta ylävirtaan
otettu kuva. Tiheän metsän ja kauniin sammalkasvuston vuoksi ajoura oikean rannan kautta. Eloranta.
27.10.2009 .

KUVA 28 ja 29. JOPOTINKOSKI. Vas. Louhittua yläjuoksun uomaa alavirtaan kuvattuna. Ohitusuoma
rakennetaan vasemman rannan kivikon kautta (nuoli). Eloranta. 27.10.2009 . Oik. Yläkosken toinen
uittoseinämä (4+25) alavirtaan katsottuna. Punainen nuoli osoittaa kohdan, josta vanha sivu-uoma lähtee
tulvitusalueelle. Eloranta. 27.10.2009.

KUVA 30 ja 31. JOPOTINKOSKI. Vas. Keskikosken kallioköngästä ja louhittua uomaa ylävirtaan. Eloranta.
27.10.2009 . Oik. Köngäs ja köngässuvanto paalulta 3+85 ylävirtaan kuvattuna. Suvannon vesipintaa
kohotetaan pohjakynnyksellä ja kynnystä seuraava virtajakso muutetaan välikoskeksi. Eloranta. 27.10.2009.

KUVA 32 ja 33. JOPOTINKOSKI. Vas. Ns. Tamppikosken alueelle on kerääntynyt karikepato, joka
poistetaan kunnostuksen aikana. Eloranta. 27.10.2009 . Oik. Edellisen kuvan jälkeinen uoma-alue paalulta
3+50 ylävirtaan kuvattuna. Kosken yläpuolella näkyvä tyyni suvantopätkä kynnystetään kalojen
talvehtimissyvänteeksi. Eloranta. 27.10.2009 .

KUVA 34 ja 35. JOPOTINKOSKI. Vas. Keskikosken jyrkkä, louhittu uoma, joka alittaa yksityistien paalulla
2+95. Kanavan reunassa on kaksi hirsistä uittoseinämää. Eloranta. 27.10.2009 . Oik. Sillan jälkeen koski on
jyrkimmillään ja vaikeasti alivesillä ohitettavissa. Ongelmaa pyritään vähentämään allastamalla sopivat
uomalevennykset ja kunnostamalla uoma luonnonmukaiseksi ohitusuomaksi. Eloranta. 27.10.2009.

KUVA 36 ja 37. JOPOTINKOSKI. Vas. Siltakosken jälkeinen jokiosuus on viettävä ja monipuolinen
koskialue. Eloranta. 27.10.2009. Oik. siltakosken loppuosassa on karikkeen ja katuneiden puiden
muodostama karikepato. Sen alapuolella uoman oikea ranta mataloituu. Eloranta. 27.10.2009 .

KUVA 38 ja 39. JOPOTINKOSKI. Vas. Keski- ja alakosken vaihettumisalue. Kaarteessa näkyvä uittoseinä
81+50) poistetaan ja hirret sijoitetaan pätkittynä suojakivikon joukkoon. Eloranta. 27.10.2009 . Oik.
Alakosken yläosaa uittoseinämältä alavirtaan kuvattuna. Eloranta. 27.10.2009 .

KUVA 40 ja 41. JOPOTINKOSKI. Vas. Alakosken loivasti viettävää ja nivaksi muutettava uomajaksoa
ylävirtaan kuvattuna. Eloranta. 27.10.2009 . Oik. Alakosken levenevää uomaa juuri ennen sivu-uoman
suualuetta ylävirtaan kuvattuna. Tälle alueelle rakennetaan useampi lisääntymissorikko. Eloranta.
27.10.2009.

KUVA 42 ja 43. JOPOTINKOSKI. Vas. Karikkeen täyttämää sivu-uoman suuta paalulla 0+48. Sivu-uoma
muutetaan poikastuotantoon soveliaaksi alueeksi. Eloranta. 27.10.2009. Oik. Jopotinkosken hidasvirtaista ja
syvää alaosaa alavirtaan kuvattuna. Vasemman rannan koivun kohdalla on poikki virran ulottuva karikepato.
Eloranta. 27.10.2009.

KUVA 44 ja 45. JOPOTINKOSKI. Vas. Kosken alaosassa oleva karikepato poistetaan ja korvataan
harvakivisellä kynnysrakenteella. Eloranta. 27.10.2009. Oik. Oikean rannan vanha uomapohja (pl 0+47)
jätetään tulvitusalueeksi. Eloranta. 27.10.2009 .

KUVA 46 ja 47. SÄHÄKÄNKOSKI. Vas. Kosken suvantomaista niskaosaa ylävirtaan katsottuna. Vasen
ranta (alavirtaan katsottuna) on hoidettua pihapiiriä. Eloranta. 4.11.2009. Oik. Yläkoski kapenee, mataloituu
ja virtaus voimistuu paalulta 2+60 alavirtaan. Rannalla kulkee virkistyskäytössä oleva polku-ura. Eloranta.
4.11.2009.

KUVA 48 ja 49. SÄHÄKÄNKOSKI. Näkymä yläsillalta ylävirtaan. Suvantoon jätetään uimiseen soveltuva
allasalue, joka toimii samalla kalojen suojapaikkana. Oikealla rannalla (alavirtaan katsottuna) on autojen
pysäköintipaikka. Vas. Eloranta. 4.11.2009. Oik. Yläsillan alapuolinen koskialue. Etualalla vanhan uitto- ja
myllypadon jäänteitä sekä lahonnut uittoruuhi. Molemmat kuvassa näkyvät uomat tullaan vesittämään.
Eloranta. 4.11.2009.

KUVA 50 ja 51. SÄHÄKÄNKOSKI. Vas. Myllykosken välisuvanto, johon muotoillaan kalojen nousua
helpottava lepoallas. Taustalla vanhan myllyn raunioita, jotka jäävät kulttuurihistorialliseksi muistomerkiksi.
Eloranta. 4.11.2009. Oik. Uittouoman vasemmasta reunasta erkanevan sivu-uoman rantapenger on paikoin
sortunut ja tarvitsee eroosiosuojausta. Eloranta 4.11.2009.

KUVA 52 ja 53. SÄHÄKÄNKOSKI. Vas. Myllyn umpeenkasvanutta alakanava ylävirtaan kuvattuna. Uoma
tullaan kunnostamaan poikaspuroksi. Eloranta. 4.11.2009. Oik. Sähäkänkosken pääuoma ylävirtaan
kuvattuna paalulta 1+20. Irtouitto tapahtui tämän uoman kautta. Eloranta. 4.11.2009.

KUVA 54 ja 55. SÄHÄKÄNKOSKI. Vas. Yläkosken viettävä uittouoma päättyy suvantoaltaaseen (pl 1+05).
Eloranta. 4.11.2009. Oik. Näkymä edellisen kuvan suvantoaltaasta ylävirtaan. Punainen nuoli kertoo myllyn
alakanavan laskukohdan. Eloranta 4.11.2009.

KUVA 56 ja 57. SÄHÄKÄNKOSKI. Vas. Välisuvannon jälkeinen porrassuvanto, johon yhtyy myös
uittoväylästä eronnut sivu-uoma (nuoli; vrt. kuva 51). Eloranta. 4.11.2009. Oik. Sama kuva kuin edellinen,
mutta alavirtaan koskisaaresta kuvattuna. Etualan suvantoa syvennetään poistamalla siihen laskeutunutta
hienoainesta. Eloranta. 4.11.2009.

KUVA 58 ja 59. SÄHÄKÄNKOSKI. Vas. Kosken alaosan koskikynnyksiä alavirtaan kuvattuna. Tästä
koskenosasta on käytetty myös Koserokoski-nimitystä. Eloranta. 4.11.2009. Oik. Sähäkän (Koserokoski)- ja
Juveninkosken rajavyöhyke alavirtaan kuvattuna. Suvantoon sijoitetaan muutama kookas näkökivi. Eloranta
4.11.2009.

KUVA 60 ja 61. SÄHÄKÄNKOSKI. Vas. Kosken alaosassa sijaitseva saramatalikko muotoillaan virtauksenja jäänkestäväksi saareksi. Saaren ja oikean rannan välinen sivu-uoma kunnostetaan poikaspuroksi.
Eloranta. 4.11.2009. Oik. Sähäkänkoski päättyy laajaan sorasärkkään ja sitä seuraavaan suvantoon.
Taustalla näkyy kuvan 61 saariaihio. Eloranta. 4.11.2009.

KUVA 62 ja 63. JUVENINKOSKI. Vas. Kilvenveden luusuakapeikko. Uomaa on perattu varsinkin
vasemmalle rannalle, jota peittää tiheä raatekasvusto. Eloranta. 4.11.2009. Oik. Yläsuvantoa (2+00)
ylävirtaan. Suvannon sisäsyrjä on sedimentin kasaantumisaluetta, ulkosyrjä perkauskivien varastointipaikka.
Eloranta 4.11.2009.

KUVA 64 ja 65. JUVENINKOSKI. Vas. Kilvenveden luusuakapeikko. Uomaa on perattu varsinkin
vasemmalle rannalle, jota peittää tiheä raatekasvusto. Eloranta. 4.11.2009. Oik. Yläsuvantoa (2+00)
ylävirtaan. Suvannon sisäsyrjä on sedimentin kasaantumisaluetta, ulkosyrjä perkauskivien varastointipaikka.
Eloranta. 4.11.2009.

KUVA 62 ja 63. SÄHÄKÄNKOSKI. Vas. Kilvenveden luusuakapeikko. Uomaa on perattu varsinkin
vasemmalle rannalle, jota peittää tiheä raatekasvusto. Eloranta. 4.11.2009. Oik. Yläsuvantoa (2+00)
ylävirtaan. Suvannon sisäsyrjä on sedimentin kasaantumisaluetta, ulkosyrjä perkauskivien varastointipaikka.
Eloranta 4.11.2009.

KUVA 64 ja 65. SÄHÄKÄNKOSKI. Vas. Kilvenveden luusuakapeikko. Uomaa on perattu varsinkin
vasemmalle rannalle, jota peittää tiheä raatekasvusto. Eloranta. 4.11.2009. Oik. Yläsuvantoa (2+00)
ylävirtaan. Suvannon sisäsyrjä on sedimentin kasaantumisaluetta, ulkosyrjä perkauskivien varastointipaikka.
Eloranta. 4.11.2009.

KUVA 66 ja 67. JUVENINKOSKI. Vas. Partalan putouksen jälkeistä koskijaksoa. Taustalla uimakoppi ja
alakaarre. Putouksen alla, vasemmalla rannalla olevat betoniset perustusrakenteet poistetaan kunnostuksen
yhteydessä. Eloranta. 4.11.2009. Oik. Yläkoskessa (pl 0+48) sijaitsevalla betonirakenteella on säädelty
alapuoliselle kalankasvatusaltaistolle virrannut vettä. Eloranta 4.11.2009.

KUVA 68 ja 69. JUVENINKOSKI. Vas. Alasuvanto ja –kaarre alavirtaan kuvattuna. Suvantoon kertynyt
hienoaines poistetaan ja läjitetään läheisiin kalankasvatusaltaisiin. Taustalla uimakoppi. Eloranta. 4.11.2009.
Oik. Partalan putous ja sitä seuraava koskialue vasemman rannan hiekkaniemeltä ylävirtaan kuvattuna.
Eloranta. 4.11.2009.

KUVA 70 ja 71. JUVENINKOSKI. Vas. Yksi Keski-Suomen suurimmista putouksista noin paalulta 0+20
ylävirtaan kuvattuna. Putous on täydellinen vaelluseste. Eloranta. 4.11.2009. Oik. Tukinuittoa varten
Juveninputoukseen rakennettiin uittoränni. Sen vierellä näkyy myös Juvenin suksipaja. A.Raunio
(P.Gylldénin kyläkirja,1995).

KUVA 72 ja 73. JUVENINKOSKI. Vas. Kosken syvähköä ja hidasvirtaista alaosaa alavirtaan kuvattuna.
Edustalla vanhoja patoräämeitä. Eloranta. 4.11.2009. Oik. Kosken alaosan hiekan täyttämää alasuvantoa
ylävirtaan kuvattuna. Edessä näkyvää sarasärkkää vahvistetaan ja muotoillaan uomaa kaventavaksi
koskisaareksi. Eloranta. 4.11.2009.

KUVA 74 ja 75. JUVENINKOSKI. Vas. Kilvenveden luusuakapeikko. Uomaa on perattu varsinkin
vasemmalle annalle, jota peittää tiheä raatekasvusto. Eloranta. 4.11.2009. Oik. Yläsuvantoa (2+00)
ylävirtaan. Suvannon sisäsyrjä on sedimentin kasaantumisaluetta, ulkosyrjä perkauskivien varastointipaikka.
Eloranta 4.11.2009.

KUVA 76 ja 77. JUVENINKOSKI. Vas. Kilvenveden luusuakapeikko. Uomaa on perattu varsinkin
vasemmalle rannalle, jota peittää tiheä raatekasvusto. Eloranta. 4.11.2009. Oik. Yläsuvantoa (2+00)
ylävirtaan. Suvannon sisäsyrjä on sedimentin kasaantumisaluetta, ulkosyrjä perkauskivien varastointipaikka.
Eloranta. 4.11.2009.

KUVA 74 ja 75. KINKKIKOSKI. Vas. Juvenin- ja Kinkkikosken raja kulkee noin kuvassa näkyvän WCrakennuksen kohdalla. Edessä näkyvän niemen kärkeä vahvistetaan ja sen edessä oleva syvänne jää
suojasyvänteeksi. Eloranta. 4.11.2009. Oik. Kosken yläosaa paalulta 1+25 ylävirtaan kuvattuna.
Puuaineksen kohdalle rakennetaan kavennos, jolla virtausnopeutta saadaan voimistettua. Eloranta
4.11.2009.

KUVA 76 ja 77. KINKKIKOSKI. Vas. Latokosken niskasuvanto ylävirtaan kuvattuna. Eloranta. 4.11.2009.
Oik. . Eloranta. 4.11.2009.

KUVA 78 ja 79. KINKKIKOSKI. Vas. Latokosken louhittua kallioista niskaa alavirtaan kuvattuna. Eloranta.
4.11.2009. Oik. Edellisessä kuvassa näkyvä koski ladon kohdalta ylävirtaan kuvattuna. Kalliokönkään
alapuolista suvantoa nostetaan luonnonkivikynnyksin kalojen nousun helpottamiseksi ja lepoaltaiden
vesimäärän lisäämiseksi. Eloranta 4.11.2009.

KUVA 80 ja 81. KINKKIKOSKI. Vas. Loivaviettoista keskikoskea ylävirtaan. Jyrkän ja maaperältään
pehmeän rantatörmän vuoksi puustoa kaatuu säännöllisesti jokiuomaan. Osa puuaineksesta tullaan
pienimään ja sijoittamaan suojakiviaineksen sekaan. Eloranta. 4.11.2009. Oik. Keskikoskea edelliseltä
kuvauspaikalta alavirtaan nähtynä. Virran tuoma hiekka-aines on täyttänyt uomasyvänteet. Eloranta.
4.11.2009.

KUVA 82 ja 83. KINKKIKOSKI. Vas. Kosken alakaarre ylävirtaan kuvattuna. Kosken Oikeanpuoleinen ranta
on tällä kohdin liian jyrkkä ajouraa varten. Eloranta. 4.11.2009. Oik. . Eloranta 4.11.2009.

KUVA 84 ja 85. KINKKIKOSKI. Vas. . Eloranta. 4.11.2009. Oik. Koski muuttuu alaosassaan hidasvirtaiseksi,
loivasti kiemurtelevaksi ja pehmeäpohjaiseksi uomaksi, jonka pohjalle on lahonnut runsaasti rannoilta
kaatunutta puuainesta. Eloranta. 4.11.2009.

KUVA 86 ja 87. JOKELANKOSKI. Vas. Yläkosken niska-aluetta ylävirtaan nähtynä. Alivesikausina uoma on
huomattavan suojaton. Oikeanpuoleinen ranta-alue kuuluu vanhaan padotusalueeseen. Eloranta. 6.11.2009.
Oik. Yläkoski alavirtaan nähtynä. Oikea rantatörmällä on huvila ja kalankasvatusallas. Eloranta 6.11.2009.

KUVA 88. JOKELANKOSKI. Yläkoskea ylävirtaan kuvattuna. Edustalla maisemaan heikosti soveltuva
patorakennelma, jota on käytetty ilmeisesti uimapaikan padottamiseen. Rakennelma on myös enemmän tai
vähemmän kalojen vaelluseste, joka kunnostuksessa korvataan luonnonmukaisemmalla ratkaisulla.
Eloranta. 6.11.2009.

KUVA 86 ja 87. KINKKIKOSKI. Vas. Kilvenveden luusuakapeikko. Uomaa on perattu varsinkin vasemmalle
annalle, jota peittää tiheä raatekasvusto. Eloranta. 4.11.2009. Oik. Yläsuvantoa (2+00) ylävirtaan. Suvannon
sisäsyrjä on sedimentin kasaantumisaluetta, ulkosyrjä perkauskivien varastointipaikka. Eloranta 4.11.2009.

KUVA 88 ja 89. KINKKIKOSKI. Vas. Kilvenveden luusuakapeikko. Uomaa on perattu varsinkin vasemmalle
rannalle, jota peittää tiheä raatekasvusto. Eloranta. 4.11.2009. Oik. Yläsuvantoa (2+00) ylävirtaan. Suvannon
sisäsyrjä on sedimentin kasaantumisaluetta, ulkosyrjä perkauskivien varastointipaikka. Eloranta. 4.11.2009.

KUVA 89 ja 90. JOKELANKOSKI. Vas. Koskijakson välisuvanto ylävirtaan kuvattuna. Oikeassa reunassa
näkyvä lepikko on vanhaa patoallasaluetta. Eloranta. 6.11.2009. Oik. Hirsipadon perustuksen jäänteitä
myllykosken yläpuolella ylävirtaan kuvattuna. Eloranta 6.11.2009.

KUVA 91 ja 92. JOKELANKOSKI. Vas. Myllykosken pato- ja vedenjohtokanavien tukirakenteita. Vesi
uittoruuheen johdettiin vasemmanpuoleisen aukon kautta. Eloranta. 6.11.2009. Oik. Myllykosken alaosa ja
uittoruuhen tukirakenteita. Syvä uoma mahdollistaa pohjakynnysten riskittömän kiveyksen. Eloranta.
6.11.2009.

KUVA 90 ja 91. JOKELANKOSKI. Vas. Kilvenveden luusuakapeikko. Uomaa on perattu varsinkin
vasemmalle annalle, jota peittää tiheä raatekasvusto. Eloranta. 6.11.2009. Oik. Yläsuvantoa (2+00)
ylävirtaan. Suvannon sisäsyrjä on sedimentin kasaantumisaluetta, ulkosyrjä perkauskivien varastointipaikka.
Eloranta 6.11.2009.

KUVA 92. JOKELANKOSKI. Vas. Kilvenveden luusuakapeikko. Uomaa on perattu varsinkin vasemmalle
rannalle, jota peittää tiheä raatekasvusto. Eloranta. 6.11.2009. Oik. Yläsuvantoa (2+00) ylävirtaan. Suvannon
sisäsyrjä on sedimentin kasaantumisaluetta, ulkosyrjä perkauskivien varastointipaikka. Eloranta. 6.11.2009.

KUVA 93 ja 94. JOKELANKOSKI. Vas. Näkymä myllypadolta alavirtaan. Pato on tällä hetkellä täydellinen
vaelluseste kaloille. Eloranta. 6.11.2009. Oik. Samaa aluetta kuin edellisessä kuvassa, mutta viistosti myllyn
suuntaan kuvattuna. Eloranta 6.11.2009.

KUVA 95 ja 96. JOKELANKOSKI. Vas. Alajuoksua myllypadon vasemmalta rannalta kuvattuna. Vanha
myllytie jokirantaan kulki edessä näkyvälle niemelle. Eloranta. 6.11.2009. Oik. Jokelan mylly ja myllypato
yläviiston kuvattuna. Rakennuksessa ei harjoiteta enää vesilaitostoimintaa. Eloranta. 6.11.2009.

KUVA 97 ja 98. JOKELANKOSKI. Vas. Joen alajuoksua myllyltä alavirtaan kuvattuna. Koskisaaren edusta
on hienojakoisen aineksen mataloittamaa. Eloranta. 6.11.2009. Oik. Edellisen kuvan aluetta yläviistoon
kuvattuna. Koskisaaren kiertävä sivu-uoma kunnostetaan poikaspuroksi. Eloranta 6.11.2009.

KUVA 99 ja 100. JOKELANKOSKI. Vas. Joen alin, nivamainen jakso alavirtaan. Uoma kulkee syvässä
uomassa, joten tulvavaara on vähäinen. Eloranta. 6.11.2009. Oik. Eloranta. 6.11.2009.

KUVA 101 ja 102. JOKELANKOSKI. Vas. Kilvenveden luusuakapeikko. Uomaa on perattu varsinkin
vasemmalle annalle, jota peittää tiheä raatekasvusto. Eloranta. 6.11.2009. Oik. Yläsuvantoa (2+00)
ylävirtaan. Suvannon sisäsyrjä on sedimentin kasaantumisaluetta, ulkosyrjä perkauskivien varastointipaikka.
Eloranta 6.11.2009.

KUVA 103 ja 104. JOKELANKOSKI. Vas. Kilvenveden luusuakapeikko. Uomaa on perattu varsinkin
vasemmalle rannalle, jota peittää tiheä raatekasvusto. Eloranta. 6.11.2009. Oik. Yläsuvantoa (2+00)
ylävirtaan. Suvannon sisäsyrjä on sedimentin kasaantumisaluetta, ulkosyrjä perkauskivien varastointipaikka.
Eloranta. 6.11.2009.

