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SUUNNITELMA LOHIJOEN HAKOLAMMINKOSKEN
ALAOSAN KUNNOSTAMISEKSI
1. LOHIJOEN YLEISESTTELY
Vesistöalue ja vesi
Lohijoki saa alkunsa Pyhäjärven kunnan puolelta ja laskee kaakko-luode suuntaisena
Haapajärvellä Hautaperän tekoaltaan yläpuoleiseen Varisjärveen. Latvavedet kertyvät pieninä
osavaluntoina Pitäjänmäki-Hiidenkylä -tien luoteispuolen soilta, mutta eräänlaisena latvajärvenä
voitaneen pitää Järvinevan lampea. Tammukan kannalta kohtuulliset/riittävät vesimäärät kertyvät
puroon silmämääräisesti kuitenkin vasta Jokinevan ympäristössä. Alajuoksulle lasketut Lohijoen
virtaama-arvo on esitetty taulukossa 1. Virtaamavaihtelut ovat suuret valuma-alueen ojituksista ja
pienestä järvisyysprosentista johtuen.
Taulukko 2. Lohijoen valuma-alue- ja virtaamatiedot
F,
valuma-alue
(km2)
57

L,
valuma-alueen
järvisyys (%)
0,3

MQ,
keskivirtaama (m3/s)
0,5

NQ,
alivirtaama (m3/s)
0,1

MHQ
keskiyli-virtaama(m3/s)
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Lohijoen valuma-alue on soinen ja suot ovat pääosin ojitettuja. Veden väriarvot vaihtelevatkin
laajoissa rajoissa (50 - 400 mgPt/l) kulloisestakin valuntamäärästä ja vuodenajasta riippuen.
Ravinnepitoisuus on alajuoksun mittauksissa ollut tasaisemmin noin 50 ug/l ja veden pH on
vaihdellut arvojen 6 ja 7 välillä. Merkittävää peltoviljelyä puron varrella on enää alajuoksun
Varisperä - Kumiseva alueella. Yläjuoksun puronläheiset peltokuviot on aikojen kuluessa
metsitetty. Lohijoki on alueellisen vesiensuojelun yksi painopistealue.
Pitkäkankaan harju
Leimaa-antavaa Lohijoelle on sen sijoittuminen teräväselkäisen Pitkäkankaan pohjavesiharjun
(Haapajärvi-Pyhäjärvi-Pihtipudas -harjujakson osa) vaikutuspiiriin. Harju käytännössä patoaa
lounaispuolensa eli Lohijoen valuma-alueen vesiä ja puro onkin uurtanut harjun poikki
kanjonimaisen reittinsä Pitkäkankaan luoteispäädyssä. Tällä alueella puron korkeuserot ovat
suurimmillaan ja jyrkät kosket kuten Tynnyrikoski ja Onnelankoski koostuvat järeästä harjuytimen
kivimateriaalista. Joki kuluttaa harjualueen aineksia etenkin tulva-aikoina ja harjun pintaosan ja
lievealueiden hieno hiekka onkin tyypillinen pohjamateriaali alajuoksun heikommin virtaavilla
alueilla. Virtapaikoilla voi puolestaan nähdä irronneen soran lajittumisen karkeammasta
hienompaan virran voimakkuudesta riippuen.
Etäämpänä harjusta, keski- ja yläjuoksulla pohjamaannos muuttuu savipitoiseksi ja virtapaikat ovat
pääosin lyhyitä kivikynnysten aikaansaamia nivoja.
Pohjavesivaikutus
Puro saa valumavesiä pohjavesiharjusta ja se turvaa poikkeuksellisen vähäsateisinakin aikoina
joen vesityksen. Merkittävimmät yksittäiset pohjavesivalunnat tulevat Kuivikonlähteestä sekä
alajuoksun Ahokankaasta.
Perkaukset
Lohijoella on aikoinaan tehty uittoa varten pienimuotoista perkausta, suisteita ja uoman oikaisuja.
Nämä jäljet näkyvät enää lähinnä oikaisujen ja joidenkin suisterakenteiden osalta, aika on
kuitenkin tehnyt tehtävänsä ja puro on näilläkin kohdin varsin luonnontilaisen oloinen. Sen sijaan
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myöhemmin tehdyillä kuivatusperkauksilla on muutettu paikoin rajusti ja pysyvästi puron
luonnontilaa. Voimallisempaa perkausta on tehty alajuoksun peltoaluetta varten Varisperän Kankaanpään alueella mutta taimenkannan osalta merkittävin muutos on tapahtunut
kanjoniosuuden jälkeisellä Asevarikon tie - Rokuli –välillä. Luontaisesti puro on alueella
mutkitellut varsin runsaasti pitkin alavaa korpimaastoa, perkauksella uoma on oikaistu ja
syvennetty n. 2 metriä alkuperäistä alemmaksi. Perkuu-uoma on tasalevyinen ja saven pohjaltaan
tasaiseksi liettämä. Havaintojen perusteella alue on ennen perkausta ollut taimenkannalle puron
kenties tärkein kasvualue, mutta nykyisellään uoma tarjoaa hyvin rajoitetusti suopaikkoja.
Ranta-alueet
Lohijoki on leimallisesti metsäpuro ja ominaisuuksiltaan siten monin tavoin riippuvainen koko
valuma-alueen metsätalousmaan käsittelystä, etenkin ojituksista. Taimenyksilöiden suojan ja
ravinnon saanti riippuu uoman ja sen ranta-alueen laadusta. Luonnontilainen rantakasvusto tarjoaa
muun muassa varjostusta, hyönteisravintoa sekä veteen liekoutuvaa ja virtausta monimuotoistavaa
puuainesta. Tässä suhteessa inventointialueella on nähtävissä selkeä ero valtionmaan ja
yksityismaiden välillä. Valtionmaalla kulkevilla puro-osuuksilla on yksityismaita
luonnontilaisemmat, ”tammukkapuromaiset” rantavyöhykkeet. Näillä alueilla Lohijoki muodostaa
niin sanotun ekologisen käytävän, johon liittyy myös muita luontokohteita: uoma
lähiympäristöineen säilytetään luonnontilaisena vähintään 50 - 60 metrin leveydeltä,
kosteikkoalueilla huomattavasti laajemminkin.
Lohijoen taimen
Lohijoki on Kalajoen vesistöalueen latvapuro, jossa elää eteläiselle Suomelle harvinainen mutta
erittäin uhanalaiseksi luokiteltu luontainen purotaimenkanta (Kallio-Nyberg, Koljonen, Jutila
2001).
Taulukko . Vuosina 2001 – 2013, Huhmarniemi (2001 – 2013, julkaisematon), suoritetuissa
sähkökoekalastuksissa koealoilta saaliiksi saatujen kalayksilöiden määrä. Vuodesta 2003 alkaen
sähkökalastukset on suoritettu samoilla koealoilla.
Haapajärven Lohijoen sähkökalastukset 2001-2013
Tynnyrikoski

koeala

2001

taimen 1- kes
taimen 2- kes
taimen 3-kes tai yli
kivennuoliainen
pikkunahkiainen
made

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Pitkäkoski
2008

2009

2013

2001

1

5
6

3

2

1
1

1

2002

2003

2

2004

2005

1

2

Kutukoski

2006

2007

2008

2009

2013

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2013

1
1

13

1
9

6
2

1
4

1
1
1

9

5
2

27
3

18
5

2
1

14
7

-3

1

1

0
5
1
-3
1

0
4

1
2
1
1

1
1

1
1

1
1

1

3

2

5

1

2

2

2

0
0

0
0

1
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2. KUNNOSTUSPERIAATTEISTA LOHIJOELLA
Kutusoraikot





yksittäisen soraikon pinta-ala pidetään pääosin pienenä (noin 1-5 m2), laajemmissa
sorastuksissa kenttää paloitellaan lohkarekivillä tai vastaavilla rakenteilla reviirijaotuksen
helpottamiseksi.
sijoitetaan pääosin koskien niskoille sekä rantakasvillisuuden yms. varjostamille paikoille
veden syvyyden on oltava soraikon päällä noin 20 - 40 cm ja kiihtyvä virran nopeus 15 - 50
cm/s; paikat valitaan tai rakennetaan sopivin padotuksin ja virtaa ohjaavin lohkarein.
tulvavirtaaman nopeus ei saa kutusoraikolla nousta arvon 1 m·s−1 yli, soraikot pyritään
sijoittamaan rannan tuntumaan ja sivuun tulva-aikaisesta päävirrasta.
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käytettävä sorakentän vahvuus on noin 30-50 cm. Riittävä vahvuus ja sorakentän
säilyminen yleisessä pohjatasossa (ei kuivumisvaaraa) jouduttaneen niskapaikkojen
ulkopuolella turvaamaan massanvaihdoin.
käytetään raekoon 3-5 soraa (Ø noin 1-7 cm), jossa keskikoko (mediaani) painottuu selvästi
hajonnan alapäähän eli noin 2 cm:n jakeeseen.
soraikoilla virtausta kiihdyttävien ja suojaa antavien lohkarekivien on säilyttävä pääosin
vedenalaisina, jotta ne eivät rajoittaisi virtaaman poikkipinta-alaa tulva-aikana ja aiheuttaisi
siten lisäriskiä soran huuhtoutumiselle kiviväleistä purkautuvaan virtaamaan.

Pienpoikashabitaatit








rakennetaan tai parannetaan kutusoraikkojen välittömään yhteyteen
olemassa olevien kivikoiden huokostilavuus tarkistetaan kutusoraikkojen lähiympäristössä,
ellei se ole riittävä, rakennetaan halkaisijaltaan n. 20 - 50 cm kivikkoalueita kerroksittain
joko riuttamaisesti (veden virtaussuuntaan) tai kynnysmäisesti (tiheä kynnystys)
suunnattuna.
huokostilaa korvaavana ja ravintoa tarjoavana ympäristötekijänä toimii olemassa oleva
runsas vesisammalkasvillisuus, jonka esiintymät pyritään säilyttämään ilman kaivua.
kiveämisalueiden, niin poikaskivikkojen kuin yksittäisten lohkareidenkin, on
säilyttävä pääosin vedenalaisina, jotta ei kavennettaisi pienpoikasalueiden tuottavaa
pinta-alaa pienialaisessa purossa ja jotta huokostila tarjoaisi elintilaa talviajaksi.
Tämän toteutumisen seuraamiseksi on oleellista, että kunnostustyöt tehtäisiin
alivirtaamatilanteessa.
kiven tulee olla pääosin pyöristymätöntä, ei harjusoraa (pysyvyys/monimuotoisuus)

Aikuisten kalojen habitaatit



suuremman kalan habitaattivalikoimaa parannetaan lisäämällä syvemmän nivavirtaaman
alueille harvakseltaan lohkarekoon kiveä ja turvaamalla liekopuun luontainen
muodostuminen ja rantavarjostus koko puron alueella.
laajoille poikaskivikoille kaivetaan muutamia talvehtimismonttuja sekä poikasten että
aikuisten kalojen tarpeisiin.

Muuta





monimuotoisen ja huokoisen pohjapinta-alan, jossa virrannopeus on korkeintaan 50 cm·s−1
ja syvyys noin 15 -60 cm tulisi kasvaa selkeästi nykyisestä ali- ja keskivirtaamilla.
saatujen tutkimustulosten perusteella (mm. Jutila ym. 1994, Iijoen selvitykset) paras
yksittäinen istutetun taimenen lukumäärää ja biomassaa koskissa lisännyt
kunnostusmenetelmä on kynnystäminen kerroksellisella kiviaineksella koko virtaaman
leveydeltä. Menetelmä luo ilmeisestikin pinta-alaa kohden tehokkaimmin monipuolista
poikasympäristöä (huokoinen kiviaines, vaihteleva syvyys ja virrannopeus yms.)
kunnostuksella ei vaikuteta veden korkeuksiin tulvavirtaamissa.
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3. KOHDESUUNNITELMA HAKOLAMMINKOSKELLE
Kohdealueen kuvaus:
Koordinaatit:

ylä
keski
ala

Vedenpintojen korkeusero:
Uomaosuuden pituus- ja leveystiedot P/L :

P
P
P

63 .39 .993
63 .40.019
63 .40 .025

E
E
E

025 .27.444
025 . 27.448
025 . 27.445

1,8 m
120 m/ 4-6 m

Uoman kuvaus:
Rännimäiseksi perattu jokiuoma, joka on tulvien ja jäiden muokkaamana palautunut lähemmäs
luonnontilaa. Kivimateriaali on tasakokoista 10 - 40 cm ja joukossa joitakin isompia kiviä. Ei
juurikaan kutusoraksi kelpaavaa kivimateriaali, kivien väleissä hienoa hiesumaista hiekkaa.
Uoman syvyys kesävesikorkeudella 10 - 30 cm, alueen keskivaiheilla (jakso 2) muutama hieman
syvempi monttupaikka (50 cm).
Kaivumassat läjitetty korkeiksi penkoiksi uoman molemmille puolille, massojen päällä kasvaa
nuorehkoa puustoa.
Arvio kohteen nykytilasta ja muutostarpeesta:
Alue on ruopattu ilmeisesti ylävirran suunnassa sijaitsevien pelto- ja metsäalueiden tulvasuojeluja maankuivatustarkoituksessa. Kohde olisi jo nykykunnossaan hyvä Lohijoessa säilyneen
alkuperäisen mutta heiveröisen taimenkannan poikasalue, mutta koskesta tai sen läheisyydestä
puuttuvat taimenen lisääntymiseen sopivat alueet. Kunnostettuna alue voisi toimia taimenen
lisääntymisalueena ja se tuottaisi poikasia sekä kunnostusalueelle että alapuolisille alueille ja
vahvistaisi siten läheisen Pitkäkosken Onnelankosken alueen taimenkantoja.
Kosken yläosan yli (niskynnyksen alue) ylittää sähköjohto.
Taustaa kunnostushankkeelle
Tämä Hakolamminkosken kunnostussuunnitelma perustuu Hakalan ja Hautalan (2002)
esiselvitykseen Lohijoen ja sen taimenkannan nykytilasta sekä samojen tekijöiden laatimaan
Lohijoen kunnostussuunnitelmaan 2008. Edellä mainitussa selvityksessä havaittiin, että ilmeisesti
uittoa ja kuivatusta varten tehtyjen perkuiden vuoksi taimenen kasvu- ja ennen kaikkea
lisääntymisalueiden määrä on käynyt purossa hyvin vähäiseksi. Selvityksessä tehtyjä havaintoja
tukevat Lohijoella suoritetuista sähkökalastuksista saadut tulokset, joiden perusteella
mainittavampaa taimenen lisääntymistä tapahtuu ”normaalivuosina” vain ns. kutukoskella
(taulukko 1). Runsasvetisinä syksyinä ja talvina, kuten talvella 2006 - 2007 voi lisääntyminen
onnistua muillakin alueilla.
Edellä mainittua suunnitelmaa on tarkennettu Haapajärven osakaskunnan aloitteesta ja Vielä
virtaa- hankkeeseen liittyvänä paikallisena ja pienimuotoisena vesistön kunnostussuunnitteluna
syyskesän 2015 aikana tehtyjen maastokäyntien aikana.
Kartta kunnostuskohteesta on esitetty kuvassa 1. Kohde on jaettu viiteen kunnostusjaksoon.
Jaksoille 1 ja 3 on tarkoitus aikaansaada pienialaiset taimenen kutusoraikot ja jaksoja 2 ja 4 on
tarkoitus kunnostaa pienpoikasille nykyistä paremmin sopiviksi elinalueiksi. Jaksolla 5 oleva
kosken alapään virran juoksua muotoillaan kalojen liikkumista paremmin palvelevaksi.
Kohteet on mahdollista kunnostaa ns. käsitöinä eikä itse kunnostustöissä koneita liiemmin tarvita.
Kohteen kunnostus talkoomuotoisena vaatii noin 10 talkootyöpäivää.
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Hankkeen kustannukset
Hankkeen suunnitteluun ja työnohjaukseen kuluu arviolta n 1.200 €, kutusoraan ( 2 m3) kuluu
kuljetuksineen noin 300 € ja muita kuluja kertynee 500 €, eli kokonaiskustannusarvio on noin
2.000 €. Tämä vastaa osapuilleen normaaleja kunnostuskustannuksia (n. 20 €/ jokimetri). Hanke
siis voidaan toteuttaa joko talkootöinä, kiviä ja soraan käsin siirrellen, jolloin 5 hengen
talkooporukalla kunnostukseen voisi arvioida kuluvan 2-3 talkoopäivää.

Kuva 1 Kartta kohdealueesta
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Kohteella tehtävät toimenpiteet ja niiden tarkoitus:
Karttajaksolla 1 kosken niskakynnyksen nostaminen 5-10 cm:llä yläpuolelle sijoitettavan soraikon
virtauksen parantamiseksi. Kynnyksen nostoon tarvittava materiaali saadaan kutumonttua
syventämällä. Kutusoraikko sijoitetaan ylhäältä katsoen uoman vasemman penkereen tuntumaan.
Niskaosalle suunniteltuja touhuja on esitelty kuvassa 2.

Kuva 2 Toimenpiteet jaksolla 1
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Jaksolla kaksi muotoillaan uomaa kiviä siirtelemällä siten, että virtausolosuhteet monipuolistuvat
ja kaloille syntyy suojapaikkoja. Tavoitteena on myös koko uoman vesittäminen, eli ranta-alueiden
parempi hyödyntäminen (kuva 3).

Kuva 3 Toimenpiteet jaksolla 2
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Jaksolla 3 jo olevan pohjakynnyksen yläpuolelle tehdään kutusoraikko. Kynnystä nostetaan
hieman soraikon paikalta saatavalla materiaalilla. Kutusoraikon yläpuolelle sijoitetaan isompia
kiviä siten, että soraikkoa saadaan huuhdeltua rivakammalla virtauksella. Myös niskalle, soraikon
alaosaan sijoitetaan 1-2 isompaa kiveä estämään soran huuhtoutumista alavirtaan (kuva 3).

Kuva 4 Toimenpiteet jaksolla 3
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Jaksoa 4 muotoillaan kuten jaksoa 2 ja tavoitteena on suojapaikkojen (syvyys ja virtaolosuhteiden
monipuolistaminen) aikaansaaminen kokojaksolle.
Jaksoa 5 eli kosken alaosaa muotoillaan siten, että kosken vasempaan reunaan kivien lähettyville
ohjautuu reilumpi houkutusvirtaama. Virtaaman ohjaus pyritään tekemään siten että koko
virranleveydellä riittää vettä.
Kunnostuksen edellyttämä materiaali :
Kiveämiseen tarvittava materiaalia saatavissa riittävästi uomasta sekä vähäisellä vaivalla
rantapenkereistä. Kutualueille levitettävän soran määrä on noin 2 m2 ja se on tuotava paikalle.
Sora on mahdollista kuljettaa esim mönkijällä kunnostusalueen länsi/lounaispuolen
metsäautotieltä aivan sorastettavan alueen viereen (40-100 m) ja loppumatkan (5-10 m)
käsipelissä (esim. sangoilla)
Lupatarpeen arviointi:
Vaikutukset virtaamiin ja vedenkorkeuksiin:
Kunnostustoimet eivät vaikuta alueen virtaamiin eikä kosken niskan nostolla ole mainittavaa
vaikutusta yläpuolella olevan alueen tulvavesien purkautumiseen ja vedenkorkeuksiin. Kosken
alueella rannat ovat niin korkeat, etteivät kunnostustoimet aiheuta rantojen puustohaittoja.
Kunnostus ei edellyttäne vesitalous- tai ympäristöluvan hakemista. Kunnostuksesta on kuitenkin
syytä tehdä ilmoitus Pohjois-Pohjanmaan ELY:een sekä kunnan ympäristöviranomaiselle.
Rantojen ja vesialueen omistajilta tulee hankkia lupa kunnostukseen ja kulkuun kunnostusalueelle.
Suojelu ja muut näkökohdat:
Ei vaikuta veden tilapäistä samentumista lukuun ottamatta alapuolisen luonnonsuojelualueen
tilaan tai tarkoitukseen.
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