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1 Taustatiedot
Lapinjoki saa alkunsa Koskeljärvestä, josta se virtaa mm. Hinnerjoen ja
Lapijoen kylien sekä Lapin keskustataajaman läpi laskien Selkämereen
Eurajoensalmessa. Joen yläosan ensimmäiset 20 km tunnetaan
Hinnerjokena, jonka jälkeen nimi vaihtuu Lapinjoeksi. Paikallisten
asukkaiden keskuudessa joesta käytetään kuitenkin lounaismurteen
mukaisesti nimeä Lapijoki. Joen kokonaispituus on noin 60 km. Lapinjoki
luokitellaan jokityypiltään keskisuureksi kangasmaiden joeksi ja sen
ekologinen tila on tyydyttävä (Kipinä-Salokannel 2016). Lapinjoen
vesistöalueen (33.0) pinta-ala on 462 km2, josta järvet kattavat noin 4 %
(Liite 1). Joen keskivirtaama on noin 3,2 m3/s (Westberg ym. 2016).
Vesistöalueen suurimmat järvet ovat Koskeljärvi ja Narvijärvi. Lapinjoki on
alueellisesti tärkeä maisematekijä sekä merkittävä raakavesilähde Rauman
kaupungille ja teollisuudelle. Raumalle lähtevän siirtokanavan suu sijaitsee
joen alajuoksulla Lapijoen kylän ylävirran puolella. Lapin keskustassa,
Lapinkoskessa, sijaitsee joen ainoa voimalaitos.
Lapinjoella on toteutettu melko vähän kalataloudellisia selvityksiä. Vuonna
1994 joen alaosissa Saarnijärveltä mereen ulottuvalla alueella toteutetussa
kalataloudellisessa selvityksessä joessa tavattiin ahventa, haukea, särkeä ja
jokirapua (Satakunnan kalatalouskeskus 1994). Turvetuotannon
velvoitetarkkailun selvitysten mukaan Lapijoen yläosissa on puolestaan
tavattu ainakin haukea, ahventa, madetta ja jokirapua (Holsti 2013).
Paikallisten asukkaiden mukaan joessa on aikoinaan ollut hyvä jokirapu- ja
madekanta, mutta aikojen saatossa ne ovat hävinneet lähes kokonaan.
Tyypillisiä virtavesikaloja (kivisimppu, kivennuoliainen ja lohikalat)
Lapinjoesta ei ole selvityksissä havaittu. Koko uoman laajuudelta
kalakantojen nykytilasta ei ole kuitenkaan tietoa saatavilla. Tämän
kalataloudellisen inventoinnin tarkoituksena on tarkastella joen
kunnostusmahdollisuuksia ja tarpeita Lapinjoen kalataloudellisen arvon
kohottamiseksi.

2 Hankkeen toimenpiteet ja menetelmät
Hankkeessa joen pääuoma melottiin kokonaisuudessaan läpi
Koskeljärveltä merelle asti. Melonnan aikana tarkasteltiin uoman
pääpiirteitä sekä merkittiin ylös kalataloudellisesti merkittävät kohteet,
erityisesti koski- ja virtapaikat sekä vaellusesteet (Liitteet 2 ja 3). Tämän
jälkeen merkittävimmät virtapaikat ja kosket inventointiin kahlaamalla,
jolloin täytettiin myös erillinen inventointilomake (Liite 4). Lisäksi
suurimpien sivu-uomien kalataloudellista potentiaalia selvitettiin
alustavasti kulkemalla uomien rantoja pitkin pääuomasta noin kilometri
ylävirtaan päin. Maastotyöt toteutettiin heinä- ja elokuussa 2017.
Kyseisenä ajankohtana Lapinjoen keskivirtaama oli noin 0,2 m³/s
Hankkeen toimenpiteistä vastasi Pyhäjärvi-instituutti ja hankkeen rahoitus
tuli Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalveluiden kautta.
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3 Havainnot
3.1.

Pääuoman yleiskuvaus

3.1.1. Yläosa (Koskeljärvi – Hinnerjoki)
Hinnerjoki-Lapinjoen pääuoma kulkee usean lähes umpeenkasvaneen
järven läpi muodostaen omanlaisensa järviketjun. Hinnerjokena tunnettu
yläosa kulkee Pata- ja Pitkäjärven läpi ja lisäksi sivuuttaa Mullasjärven sen
pohjoispäästä. Hinnerjoen voidaan katsoa alkavan Koskeljärven
säännöstelypadolta. Osa Hinnerjokeen tulevasta vedestä kuitenkin
ohjataan Koskeljärven pohjoisrannalle kaivettua ohituskanavaa pitkin
suoraan Välijoesta Hinnerjokeen.
Honkilahden Kirkonkylässä sijaitseva Patajärvi on ruopattu 2000-luvun
alkupuolella ja se on edelleen pysynyt melko hyvin avoimena. Upos- ja
kelluslehtistä vesikasvillisuutta kuitenkin esiintyy runsaasti. Pitkäjärvi taas
on lähes täysin umpeenkasvanut ja alivirtaaman aikaan kajakillakin
läpipääsemätöntä (Kuva 2). Järven kohdalla ei ole havaittavissa selvää
jokiuomaa ja runsas kasvillisuus (ruovikko, sarat, palpakko ym.)
todennäköisesti estää kesällä kalojenkin kulkua. Mullasjärven kohdalla
jokiuoma on täysin korkean ruovikon täyttämää.

Kuva 2. Pitkäjärvi on lähes kokonaan umpeenkasvanut.

Joen yläosa Koskeljärveltä Tarvaistentien sillalle asti on melko rehevä ja
hiekkapohjainen. Pääasiassa varjostus on vähäistä, mikä näkyy runsaana
kasvillisuutena jokiuomassa. Etenkin peltoisilla osuuksilla ruovikko ja kaisla
täyttävät koko uoman. Toisaalta myös varjoisempia paikkoja esiintyy
rantametsikön ollessa tiheämpää järvien (Pata-, Pitkä- ja Mullasjärvi)
läheisyydessä.
Koskeljärven ja Tarvaistentien sillan välillä on vain muutama pieni
virtapaikka. Merkittävimmät näistä ovat Honkilahden Kirkonkylässä ennen
Patajärveä sijaitseva Pappilankoski, Lamminkulmantien sillan kohdalla
Kolmhaarassa sijaitseva virtapaikka sekä ennen Tarvaistentien siltaa olevat
6

kallioiset virtajaksot (Kuva 3). Näiden lisäksi Mullasjärven molemmin puolin
sijaitsee pienet kalliopohjaiset virtapaikat.

Kuva 3. Lapinjoen yläosan louhittua virtapaikkaa ennen Tarvaistentien siltaa.
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Tarvaistentien sillan ja Hinnerjoen Kirkonkylän välinen jokiosuus sisältää
melko paljon virtapaikkoja ja koskia. Tarvaistentien sillalla on joen ylin
koskeksi määritelty virtapaikka, ja pienen metsäosuuden jälkeen tätä
seuraa yläosan merkittävin ja pisin koskipaikka, Pitkäkoski. Jokiympäristö
on monimuotoista ja joen syvyysvaihtelu on suurta. Metsäisiä koskia
seuraa syviä ja valoisia suvantoalueita, joissa kasvaa ulpukkaa tasaisena
mattona (Kuva 4). Joen perkauksen jäljet näkyvät selvästi esimerkiksi
Liesjärvenojan suuta seuraavalla pitkällä virtajaksolla. Yksittäisiä
virtakynnyksiä esiintyy tasaisin väliajoin, ja etenkin Hinnerjoen Kirkonkylän
yläpuolella uoma on pitkän matkaa melko matala ja virtaus hieman
keskimääräistä voimakkaampaa.

Kuva 4. Ulpukan täyttämää suvantoa Hinnerjoella.

3.1.2. Keskiosa (Hinnerjoki – Saarnijärvi)
Hinnerjoen Kirkkokosken jälkeen uoma on voimakkaasti umpeenkasvanut.
Kaislaa ja palpakkoa kasvaa koko uoman leveydeltä (Kuva 5). Voimakkain
umpeenkasvu päättyy Löröntien sillan alla olevalle koskikynnykselle, mutta
uoma jatkuu kuitenkin melko rehevänä ja kohtalaisen matalana Laitilantien
sillalle asti. Tämän jälkeen joki syventyy ja kasvillisuus vähenee, vaikka
uoma kulkeekin peltojen keskellä ja varjostus on hyvin maltillista. Syvempi
alue
päättyy
vähän
Harjunummentien
jälkeen
sijaitsevaan
Vehmaankreulankoskeen, joka on keskijuoksun merkittävimpiä
virtapaikkoja (Kuva 6).
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Kuva 5. Hinnerjoen Kirkkokosken jälkeen uoma on kokonaan kaislan ja palpakon
täyttämää.

Kuva 6. Vehmaankreulankoski Lapinjoen keskijuoksulla.

Kosken jälkeen uoma alkaa madaltua ja meanderoi voimakkaasti. Hiekkaa
on kerääntynyt uoman laidoille paikoitellen melko runsaasti, ja uoman
päälle kaatunut rantapuusto tekee joesta vaikeakulkuista (Kuva 7). Joki
jatkuu melko pitkään kohtalaisen matalana ja virtaus on hieman
keskimääräistä voimakkaampaa. Meanderoiva osuus päättyy pieneen
koskimaiseen kynnykseen, jonka jälkeen joki syvenee jälleen. Pieniä
yksittäisiä virtakynnyksiä esiintyy tämän jälkeenkin.

9

Kuva 7. Paikoitellen jokiuoma on kaatuneen puuston täyttämää.

Kuolimaan kylän kohdalla joessa on tasaisin välein kolme pientä koskea,
joista ensimmäinen sijaitsee Rantatien sillan alla. Koskien jälkeen uoma
jatkuu pitkään kohtalaisen matalana ja varsinkin kaislaa ja kortetta kasvaa
paikoitellen tiheänä koko uoman leveydellä. Sukkalan kylää kohti uoma
hiljalleen syvenee, mutta edelleen paikallista umpeenkasvua esiintyy.
Uoma jatkuu melko homogeenisena aina Kinnalanjärvelle asti eikä
merkittäviä virtapaikkoja esiinny lukuun ottamatta Kaukolan kylän jälkeen
uomassa olevaa pientä kynnystä. Uomassa on nähtävillä voimakkaita
perkauksen merkkejä etenkin Kodiksamintien kivisillan jälkeen (Kuva 8).
Ennen Kinnalanjärveä jokea varjostaa lehtomainen rantapuusto ja
vesikasvillisuus on hyvin vähäistä.

Kuva 8. Kodiksamintien kivisilta Kaukolan kylässä.
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Kinnalanjärvi on Pitkäjärven tapaan melko voimakkaasti umpeenkasvanut,
mutta jokiuoma virtaa kuitenkin järven läpi hieman selvemmin kuin
Pitkäjärvessä (Kuva 9). Kinnalanjärveltä uoma jatkuu voimakkaasti
varjostettuna ja melko leveänä (10-15 m). Peltoaukeidenkin kohdalla
rantapuusto luo uomaan varjostusta, jolloin vesikasvillisuus jää vähäiseksi.
Syvyys vaihtelee pääosin 1,5 -2,0 m välillä.

Kuva 9. Kinnalanjärvi on melko voimakkaasti umpeenkasvanut.

Lapinkosken voimalaitoksen padon yläpuolelle muodostuva lampi,
Patolampi, on näkyvä osa Lapin keskustan maisemaa (Kuva 10). Padotus on
kuitenkin muuttanut voimakkaasti luontaista koskiympäristöä, joka on
aiemmin koostunut useammasta pienemmästä koskesta. Padon jälkeen
uoman virtaus vaihtelee säännöstelystä johtuen voimakkaasti. Padon
jälkeinen matala koskialue on melko pitkä ja sen jälkeen uoma alkaa
hiljalleen leventyä ja syventyä kohti Saarnijärveä. Saarnijärvi on suurin
järvi, jonka läpi Lapinjoen pääuoma virtaa. Järvi on kuitenkin voimakkaasti
umpeenkasvanut ja vesiala jää ajoittain hyvin pieneksi.

Kuva 10. Patolampi Lapin keskustassa
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3.1.3. Alaosa (Saarnijärvi – Eurajoensalmi)
Saarnijärven ja Hautjärven välinen jokiosuus on kohtalaisen syvä, mutta
järvikaislaa kasvaa paikoitellen hyvin runsaasti (Kuva 11). Myös pajukko
levittäytyy paikoitellen joen puolelle luoden maltillista varjostusta sekä
tarjoten suojaa kaloille. Saarnijärven ja Hautjärven välisellä osuudella ei ole
virtapaikkoja. Pohjasedimentti on pääosin savea, mutta hiekkapohjaakin
esiintyy. Hautjärvi on pohjoispäästään voimakkaasti umpeenkasvanut,
mutta järven läpi kulkee kuitenkin melko selvä läpivirtausuoma.

Kuva 11. Saarnijärven ja Hautjärven välisellä jokiosuudella kasvaa paikoitellen runsaasti
järvikaislaa.

Hautjärven jälkeen uoma jatkuu edelleen kohtalaisen rehevänä ja varjostus
on maltillista. Rikantilan kylää kohti rantapuusto alkaa kuitenkin lisääntyä
ja paikoitellen varjostus on erittäin voimakasta (Kuva 12). Vesikasvillisuus
jää erittäin vähäiseksi. Uoma jatkuu pitkälti samankaltaisena karuna ja
syvänä aina Saaristontien sillalle asti. Juuri ennen Saaristontien siltaa
uomaan liittyy Eurajoesta tuleva siirtoputki (Kuva 13). Ainakin
inventointipäivänä (10.08.2017) tämä lisäsi huomattavasti joen virtaamaa.
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Kuva 12. Voimakkaasti varjostettua uomaa Rikantilassa.

Kuva 13. Eurajoesta tulevan siirtoputken suu Saaristontien sillan vieressä.

Hieman ennen Lapijoen kylää, jokiuoman kulkiessa Saarentien varrella,
joesta lähtee kanava Raumalle ja tätä seuraa säännöstelypato (Kuva 14).
Padon jälkeen uomaa on perattu voimakkaasti. Saarentien sillan alla
sijaitsee pieni koskikynnys, josta uoma jatkuu kivikkoisena ja kohtalaisen
matalana aina Ylisenkoskelle asti.
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Kuva 14. Raumalle lähtevän kanavan jälkeinen säännöstelypato.

Lapijoen kylän alueella on Ylisenkosken lisäksi kolme muutakin koskea;
Ylisenkoskea seuraa Huiskonkoski, Museosillan koski sekä Alinenkoski.
Ylisenkosken lisäksi myös Huiskonkoski ja Alinenkoski on aiemmasta
myllytoiminnasta johtuen padottu (Kuva 15).

Kuva 15. Huiskonkosken pato

Alisenkosken alapuolella joessa on myös luvaton kivistä koottu pohjapato
(ELY-keskuksen selvitys), joka toimii ainakin joillekin kaloille osittaisena
vaellusesteenä (Kuva 16). Luvattomana pato tulisi purkaa. Noin 6 km
jokisuulta yläjuoksulle päin sijaitsee Lapinjoen alin pato, joka toimii samalla
ensimmäisenä vaellusesteenä mereltä päin katsottuna. Patoa ei näy
kartassa, mutta se on rakennettu luvallisesti jo 1950-luvulla (ELY-keskuksen
selvitys) (Kuva 17). Pato estää ainakin pienillä virtaamilla kalojen
vaelluksen.
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Kuva 16. Luvaton kivistä koottu pato Alisenkosken alapuolella.

Kuva 17. Lapinjoen alin pato ja ensimmäinen vaelluseste mereltä päin sijaitsee noin 1 km
Alisenkosken alapuolella.

Merta kohti joen leveys kasvaa huomattavasti ollen leveimmillään jopa 3040 metriä. Rantapuusto on melko rehevää, mutta varjostus jää uoman
leveydestä johtuen kuitenkin vähäiseksi. Uoman syvyydestä (>3 m) johtuen
vesikasvillisuutta on vähän.
Suistoalueella järviruokokasvusto on viime vuosina lisääntynyt
voimakkaasti ja herättänyt huolta paikallisissa ihmisissä. Kapeisiin salmiin
kertyvä kiintoaine uhkaakin suistoa ja jokisuuta umpeenkasvulla. Aluetta
tulisi pitää silmällä umpeenkasvun varalta ja pohtia mahdollisia
kunnostustoimenpiteitä. Suistoalue on ollut tärkeä kutupaikka hauille,
ahvenille ja särkikaloille, mutta viime vuosikymmenten aikana kalastajien
saaliit ovat köyhtyneet merkittävästi (Aaltonen, suullinen tiedonanto
2017). Joen ja jokisuun kunnostustoimenpiteitä mietittäessä tulisikin ottaa
huomioon lohikalojen elinolosuhteiden lisäksi muut paikallisille tärkeät
kalalajit ja niiden elinolosuhteiden parantaminen. Kutualueiden säilymistä
voisi edesauttaa esimerkiksi perkaamalla ruovikon keskelle uria.
Eurajoensalmen Laukkarin kohdalta on aikoinaan kulkenut väylä
Lapinjoelle (Peruskartta 1978, lehdet 113209 & 113212). Kyseinen alue ja
etenkin Raikistontien vieressä sijaitseva lampi on ollut tärkeää
15

lisääntymisaluetta kaloille (Ratilainen, suullinen tiedonanto 2017).
Sittemmin väylä ja lampi ovat umpeenkasvaneet, ja vanhan väylän
kunnostamista tulisikin pohtia. Väylä tarjoaisi kaloille kutualueita sekä
vaelluskaloille vaihtoehtoisen vaellusreitin Lapinjoelle.
3.2.

Kosket ja virtapaikat

Virtavesijakso määriteltiin koskeksi (K), mikäli vedenpinta selvästi rikkoutui
ja virtaus tuotti selvästi kuultavaa ääntä. Lisäksi koskipaikan tuli olla
vähintään 10 m pitkä. Virtapaikoiksi (VP) taas määriteltiin alueet, joissa ei
ollut varsinaisia koskelle ominaisia piirteitä, mutta virtaus oli kuitenkin
selvästi suvantojaksoja voimakkaampaa ja vedenpinta selvästi rikkoutui.
Merkittävimmät pitkänomaiset virtapaikat inventoitiin koskien tapaan
erikseen kahlaamalla. Sekä kosket että virtapaikat numeroitiin yläosista
lähtien alavirtaan päin juoksevan numeroinnin mukaisesti (Liite 2).
3.2.1. VP 1, Honkilahden Pappilankoski
Virtapaikka (Kuva 19) alkaa Hannantien sillan alle kivistä kootusta padosta,
joka ei kuitenkaan kokonaan estä kalojen kulkua. Virtapaikan leveys on 35 m ja pituus 170 m rajoittuen alajuoksulla käytännössä Patajärveen.
Keskisyvyys on noin 25 cm ja syvyysvaihtelu melko vähäistä. Rännimäisessä
uomassa näkyy selvästi louhinnan jäljet, sillä uusi lasku-uoma
Koskeljärvestä Patajärveen on kaivettu 1800-luvulla (Sydänoja ym. 2004).
Uomasta puuttuvat isot kivet käytännössä kokonaan ja kalliopohjan päällä
on pääasiassa hyvin hienojakoista hiekkaa. Uoman kalliopohjaisuus
hankaloittaa myös kunnostustoimenpiteiden toteuttamista. Rannan
lehtipuuston myötä uoman varjostus on kohtalaista ja pohjakasvillisuus on
niukkaa etenkin virtapaikan yläosissa.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6769145, E 235362
Kunnostusehdotus: kiveäminen, sorastus, yläosan kivipadon purkaminen

Kuva 19. Honkilahden Pappilankoski alavirtaan päin kuvattuna. Kuvan yläreunassa näkyy
Vaaljoentien silta.
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3.2.2. VP2
Noin 70 m pitkä, hiekkapohjainen matala virtapaikka sijaitsee
Lamminkulmantien sillan tuntumassa Kolmhaarassa. Virtaus on tasaista ja
melko hidasta. Vesikasvillisuutta on kohtalaisen paljon. Kohde on
Lapinjoen yläosan harvoja virtapaikkoja, mutta sen kalataloudellinen
merkitys on kuitenkin melko pieni.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6767485, E 232828
Kunnostusehdotus: sorastus, kiveäminen
3.2.3. VP3
Pienen, koskimaisen kynnyksen pituus on noin 10 m. Ympäröivä puusto luo
maltillista varjostusta uomaan, mutta kalliopohjalla kasvillisuus jää
sammalia lukuun ottamatta melko niukaksi. Isoimpia kiviä on perattu
uoman reunoille. Soraikkoa esiintyy niukasti. Kalliopohja hankaloittaa
kunnostustoimenpiteitä.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N6767091 E231731
Kunnostusehdotus: kiveäminen, sorastus, suisteet

Kuva 20. Mullasjärven yläpuolinen pieni virtapaikka.
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3.2.4. VP4
Kohde on Mullasjärven alavirran puolella sijaitseva pieni, kalliopohjainen
kynnys (Kuva 21). Virtapaikan pituus on noin 10 m ja leveys noin 3-4 m.
Kynnyksen kohdalla on muutama isompi kivi, mutta soraikkoa on melko
vähän. Virtapaikalla esiintyy runsaasti kelluslehtistä kasvillisuutta, mutta
muutoin kasvillisuus on vähäistä.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6767032, E 231213
Kunnostusehdotus: sorastus, kiveäminen

Kuva 21. Mullasjäven alavirran puolella sijaitseva pieni kynnys.
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3.2.5. VP5
Kohde on noin 50 m pitkä kalliopohjainen nivamainen virtapaikka (Kuva
22), joka sijaitsee hieman Suojärven kosteikolta tulevan ojahaaran
alavirran puolella. Ympäröivä sekametsä luo kalliopohjaisen uoman päälle
kohtalaista varjostusta. Pohjakasvillisuus jää melko vähäiseksi. Uoman
leveys on noin 5 m ja leveysvaihtelu sekä mutkittelevuus hyvin maltillista.
Virtapaikan keskisyvyys on noin 20 cm ja syvyysvaihtelu vähäistä. Isot kivet
puuttuvat uomasta kokonaan, mutta ovat uoman reunoilta palautettavissa
keskelle tuomaan virtaan vaihtelevuutta. Uoman pohjalla on vain hieman
soraikkoa.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6767999, E 230177
Kunnostusehdotus: kiveäminen, sorastus, suisteet

Kuva 22. Isot kivet puuttuvat virtapaikasta (VP5) kokonaan.
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3.2.6. VP6
Kallioinen, noin 140 m pitkä virtapaikka toimii ikään kuin jatkona
virtapaikalle VP5. Virtapaikan leveys on 4-5 m ja keskisyvyys noin 20 cm.
Rantojen sekametsä luo melko voimakasta varjostusta uomaan, joten
pohjakasvillisuus jää vähäiseksi. Puustoa on jonkin verran kaatunut myös
uoman päälle, mikä luo tärkeitä pienhabitaatteja virtavesieliöstölle (Kuva
23). Virta on nivamaisen pyörteilevää, mutta koskimaiset kynnykset ja isot
kivet puuttuvat uomasta. Kallioreunamilla näkyy selvästi uoman louhinnan
jäljet. Lohikalojen kutuun soveltuvaa soraikkoa esiintyy niukasti. Uoman
kalliopohjaisuus luo haasteita mahdolliselle sorastukselle.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6768185, E 229956
Kunnostusehdotus: kiveäminen, sorastus, suisteet

Kuva 23. Jokiuoman ylle kaatuneet puut luovat vaihtelua kallioiseen virtapaikkaan (VP6).
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3.2.7. K1, Tarvaistentien silta
Tarvaistentien sillan koski (kuva 24) alkaa kallioisella hitaamman virran
jaksolla, joka päättyy 4-5 portaiseen koskikynnykseen. Kynnystä seuraa
pieni suvanto, josta virtaava matalikko jatkuu jälleen. Koskialueen
kokonaispituus on noin 200 m ja leveys 3-7 m. Kosken varjostus on melko
vähäistä, sillä sitä ympäröivät pääasiassa peltoalueet. Muutama lehtipuu
luo kuitenkin kohtalaista varjostusta kosken päälle. Pohjakasvillisuus on
kosken niskalla vähäistä, mutta kosken alaosissa kasvillisuus on
monipuolista tarjoten hyvää suojaa esimerkiksi kalanpoikasille. Kosken
yläosissa pohja on lähinnä kalliota, josta sora on huuhtoutunut pois, mutta
alaosissa on paljon etenkin 5-15 mm raekokoista soraa. Etenkin kosken
alaosista näkyy penkalla uomasta perattuja isoja kiviä, joita voidaan
hyödyntää kunnostuksissa.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6768383, E 229775
Kunnostusehdotus: kiveäminen, sorastus

Kuva 24. Tarvaistentien sillan koski ylävirtaan päin kuvattuna.
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3.2.8. K2, Pitkäkosken yläosa
Pitkäkosken alueella on kaksi koskea, joita erottaa lyhyt suvantojakso.
Ylemmän kosken voidaan katsoa alkavan noin 130 m ennen
Pitkäkoskentien siltaa olevasta kivisestä pohjapadosta, joka ei kuitenkaan
estä kalojen vaellusta. Patoa seuraa hitaamman virran alue ennen sillan
alla olevaa kallioluiskaa ja kynnystä, joka voi pienillä virtaamilla olla
vaelluseste kaloille (Kuva 25). Kynnyksestä alkaa kosken kivikkoisin osuus,
josta löytyy monipuolisesti eri kokoisia kiviä (Kuva 26). Kosken leveys on 57 m ja keskisyvyys noin 35 cm. Uoman pohjalla kasvaa melko paljon
vesisammalia. Rantojen lehtipuut luovat paikoitellen melko voimakasta
varjostusta koskeen.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6768717E 229139
Kunnostusehdotus: sorastus, yläosan kivipadon purkaminen

Kuva 25. Pitkäkoskentien sillan alla oleva kynnys ja kallioluiska ovat pienten virtaamien
aikana vaelluseste kaloille.
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Kuva 26. Pitkäkoskesta löytyy kohtalaisen monipuolisesti erikokoista kiveä.
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3.2.9. K3, Pitkäkosken alaosa
Pitkäkosken alueen alempi koski (Kuva 27) alkaa suvannon jälkeisellä
kalliokynnyksellä, josta se jatkuu noin 130 m alavirtaan päin. Uoman leveys
on 4-6 m ja keskisyvyys noin 30 cm. Varjostus on hieman maltillisempaa
kuin Pitkäkosken yläosassa, mikä näkyykin yläosaa hieman runsaampana
pohjakasvillisuutena ja sammalien osuuden vähäisyytenä. Koskesta löytyy
kohtalaisesti eri kokoisia kiviä, mutta kivetystä voisi kuitenkin lisätä
nostamalla reunoille perattuja kiviä takaisin uomaan. Uoman pohjalla on
jonkin verran soraa.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6768708, E 228930
Kunnostusehdotus: sorastus, kiveäminen

Kuva 27. Pitkäkosken alaosa alavirtaan päin kuvattuna.

24

3.2.10. VP7
Virtapaikka on noin 30 m pitkä nivamainen alue, josta isot kivet on
poistettu uoman reunoille (Kuva 28). Kalliopohjalta sora on pääosin
huuhtoutunut pois. Virtapaikan keskisyvyys on noin 15 cm ja leveys noin 5
m. Pohjakasvillisuus on niukkaa, vaikka varjostus on hyvin maltillista.
Virtaus on kohtalaisen tasaista, mutta virtapaikka päättyy pienen
kynnykseen, jolloin vedenpinta selvästi rikkoutuu.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6769039, E 228706
Kunnostusehdotus: sorastus, kiveäminen, suisteet

Kuva 28. Isot kivet on perattu virtapaikan (VP7) reunoille.
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3.2.11. VP8
Noin 40 m pitkä hidasvirtainen virtapaikka sijaitsee hieman Liesjärvenojan
suusta ylävirtaan päin. Virtapaikkaa on perattu voimakkaasti ja sen
rantakallioita on louhittu (Kuva 29). Uoman ylittävän sillan pielessä on isoja
kiviä. Pohja-aineksen raekoko on pääasiassa hyvin pientä (1-5 mm).
Virtapaikan keskisyvyys on noin 20 cm ja syvyysvaihtelu hyvin vähäistä.
Uoman pohja on pääosin vesisammaleiden täyttämää, mutta myös muuta
kasvillisuutta, kuten vitoja esiintyy. Varjostus on melko vähäistä tullen
lähinnä uoman idänpuolella sijaitsevasta sekametsästä.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6769590, E 228881
Kunnostusehdotus: kiveäminen, sorastus

Kuva 29. Perkauksen jäljet ovat selkeästi nähtävillä virtapaikassa (VP8).
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3.2.12. VP9
Pitkä virtajakso saa alkunsa Liesjärvenojan suulta. Kohdetta on perattu
melko voimakkaasti ja kiviä on röykkiöittäin uoman laidoilla. Virtapaikan
kokonaispituus on noin 240 m ja leveys 6-7 m. Keskisyvyys on noin 30 cm
ja syvyysvaihtelu vähäistä. Virtapaikan alkuosa on pitkään tasaisen matalaa
ja hitaasti virtaavaa, mutta loppuosassa sijaitsee pieni koskimainen kynnys
(Kuva 30). Ympäröivä lehtipuusto luo voimakasta varjostusta uoman
päälle. Kalliopohjalla vesikasvillisuus jää melko vähäiseksi (Kuva 31).
Virtapaikan pohjalla on hieman lohikalojen kutuun soveltuvaa soraikkoa,
mutta kalliopohjalta sora on pitkälti huuhtoutunut.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6769894, E 228881
Kunnostusehdotus: sorastus, kiveäminen

Kuva 30. Virtapaikka (VP9) päättyy pieneen koskimaiseen kynnykseen.

Kuva 31. Etenkin virtapaikan (VP9) perattu yläosa on voimakkaasti varjostettu.
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3.2.13. K4, Kirkkokoski
Keskellä Hinnerjoen kirkonkylää sijaitsevan kosken pituus on noin 210 m.
Kosken keskisyvyys on noin 35 cm ja leveys 9-11 m, mutta sekä syvyys että
leveys vaihtelevat voimakkaasti. Vanhan myllyn rauniot ja rakenteet ovat
edelleen nähtävillä. Yläosan kivipato ja louhittu kallioluiska luovat ainakin
osittaisen vaellusesteen kaloille (Kuva 32). Padon jälkeen koski polveilee
muodostaen välillä kolmekin eri virtausuomaa. Rantojen lehtipuusto luo
ainoastaan vähäistä varjostusta koskeen, ja pohjakasvillisuus onkin
paikoitellen kohtalaisen runsasta. Etenkin kosken alaosissa kaloille on
runsaasti kasvillisuuden tarjoamaa suojaa (Kuva 33). Koskialueen päätyttyä
joki täyttyy kauttaaltaan kaislasta ja palpakosta (Kuva 5). Soraikkoa on
uoman pohjalla kohtalaisesti.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6772346, E 229240
Kunnostusehdotus: sorastus, kiveäminen, padon purkaminen, umpeen
kasvaneen alaosan ruoppaus

Kuva 32. Kirkkokosken vanha myllypato ja kalliossa oleva kouru luovat ainakin
alivirtaaman aikana kaloille vaellusesteen.
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Kuva 33. Etenkin Kirkkokosken alaosissa kaloille on runsaasti suojapaikkoja tarjolla.

3.2.14. K5, Löröntien silta
Koski on lyhyt, noin 25 m pitkä kynnys Löröntien sillan alla (Kuva 34). Koski
on ikään kuin jatkoa Hinnerjoen Kirkkokoskelle, mutta välissä on kuitenkin
pieni suvantojakso, joka on kauttaaltaan vesikasvillisuuden ja uomaan
kertyneen kiintoaineen peittämää. Uoman leveys kosken kohdalla on noin
7-8 m ja keskisyvyys 30 cm. Varjostus jää pieneksi, sillä käytännössä
ainoastaan yli kulkeva silta luo varjostusta koskeen. Koskea ympäröi tiheä
kaislikko ja pohjalla kasvaa kohtalaisesti sammalta.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6772575, E 229323
Kunnostusehdotus: sorastus, kiveäminen, ruoppaus

Kuva 34. Löröntien sillan alla sijaitsevan kosken (K5) niska ja alaosa ovat kasvillisuuden
peitossa.
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3.2.15. K6, Vehmaankreulankoski
Koski on kaksiosainen yhdistelmä, jossa on ensin noin 30 m pitkä
nivamainen virtapaikka, jota seuraa lyhyt suvanto (Kuva 35). Suvannon
jälkeen sijaitsee varsinainen koski, jonka pituus on noin 50 m. Uomassa
sijaitseva saari jakaa lisäksi kosken kahteen eri uomaan tarjoten kaloille
vaihtoehtoisia kulkureittejä. Kosken pohja on monin paikoin paljasta
kalliota, jolta hienompi kiviaines on huuhtoutunut pois. Kiviaines koostuu
pääasiassa 100-300 mm kivistä, joita on etenkin kosken alaosissa (Kuva 36).
Kosken keskisyvyys on noin 20 cm ja kokonaisleveys noin 10 m.
Pohjakasvillisuus on erittäin runsasta koostuen pääasiassa sammalista.
Kasvillisuus ja syvyysvaihtelut tarjoavat kaloille kohtalaisen monipuolisesti
erilaisia suojapaikkoja.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6774574, E 229651
Kunnostusehdotus: sorastus, yläosien kiveäminen

Kuva 35. Pieni niva edeltää varsinaista koskea (K6).

Kuva 36. Etenkin kosken (K6) alaosissa on sammalten peittämää kivetystä.
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3.2.16. VP10
Virtapaikka keskellä matalaa ja voimakkaasti meanderoivaa jokijaksoa
koostuu yhdestä noin 10 m pitkästä koskimaisesta kynnyksestä (Kuva 37)
sekä 2-3 pienemmästä kynnyksestä, jolloin inventoidun jakson
kokonaispituus on noin 100 m. Uoman leveys on 5-7 m ja keskimääräinen
syvyys noin 30 cm. Virtapaikalla yhdistyy koskimaisen, nivamaisen
virtauksen piirteet. Joki jatkuu melko matalana ja hieman keskimääräistä
voimakkaammin virtaavana myös virtapaikan jälkeen. Pohja on laadultaan
pääasiassa hyvin hienoa hiekkaa, jota on kerääntynyt voimakkaasti uoman
reunoille. Isot kivet on pääasiassa poistettu uomasta. Pohjakasvillisuus on
melko vähäistä, vaikka varjostus on maltillista rantapuuston hakkuusta ja
aluetta ympäröivistä pelloista johtuen. Uoman voimakkaasta mutkittelusta
huolimatta virtapaikka on elinympäristönä melko yksipuolinen.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6774975, E 229529
Kunnostusehdotus: kiveäminen, sorastus, suisteet

Kuva 37. Virtapaikka (VP10) on pääasiassa tasaista, hieman keskimääräistä
voimakkaampaa virtaa, jota yksittäiset kynnykset paikoin rikkovat.
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3.2.17. K7
Pieni, noin 40 m pitkä koski sijaitsee Hinnerjoentien sillan alla Kuolimaan
kylässä. Kosken keskisyvyys on noin 20 cm ja leveys 5-7 m. Syvyysvaihtelu
on hyvin vähäistä ja isoimmat kivet puuttuvat koskesta lähes kokonaan.
Pohjan vallitsevin raekoko on 20-50 mm, mutta kokonaisuudessa soraa on
kuitenkin melko niukasti. Peltojen keskellä olevan kosken rantapuusto
koostuu pääasiassa matalasta ja harvasta pajukosta, joten koskea varjostaa
lähinnä vain sen yli kulkeva maantiesilta. Pohjakasvillisuutta, etenkin
sammalia, on kohtalaisesti, mikä luo muuten melko yksipuoliseen koskeen
suojapaikkoja niin kaloille kuin vesiselkärangattomillekin.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6776227, E 228246
Kunnostusehdotus: kiveäminen, sorastus

Kuva 38. Koski (K7) Hinnerjoentien sillan alta ylävirtaan päin kuvattuna.

32

3.2.18. VP11
Noin 30 m pitkässä virtapaikassa on hyvin vähän syvyys- ja
leveysvaihteluita. Keskisyvyys on noin 25 cm ja leveys 6-7 m. Virtapaikkaa
on perattu voimakkaasti, joten se on virtaukseltaan tällä hetkellä melko
yksipuolinen. Virtausta voisi elävöittää palauttamalla uoman laidoilta kiviä
keskemmälle uomaa (Kuva 39). Pohja on pääosin sammaleen päällystämää
ja siinä on hieman soraa. Virtapaikka on kokonaisuudessaan peltojen
ympäröimä, mutta rantojen lehtipuut ja pensaikko luovat kuitenkin
kohtalaista varjostusta uomaan.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6776206, E 227704
Kunnostusehdotus: kiveäminen, sorastus

Kuva 37. Perkauksesta johtuen virtapaikan (VP11) virtaus on melko yksipuolista.
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3.2.19. K8
Koski on lyhyt, noin 25 m pitkä, ja käsittää kaksi matalahkoa kalliokynnystä
(Kuva 38). Keskisyvyys on noin 25 cm ja leveys 7-8 m. Koski sijaitsee keskellä
peltoaukeaa, jolloin varjostusta ei ole käytännössä lainkaan. Kalliopohjalla
on soraa erittäin vähän ja isot kivet puuttuvat kokonaan. Pohjakasvillisuus
on kohtalaista ja koostuu melko tasapuolisesti sammalista ja muusta
kasvillisuudesta.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6776342, E 227200
Kunnostusehdotus: kiveäminen, sorastus, suisteet, rantapenkkojen
koskea varjostavan kasvillisuuden lisääminen

Kuva 38. Koski (K8) koostuu kahdesta kalliopohjaisesta kynnyksestä.
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3.2.20. K9, Lapinkoski
Lapinkoskessa sijaitsee Lapinjoen ainoa voimalaitos, joka on
uudelleenrakennettu vuonna 1994. Padotuksen myötä Lapinkosken
rakenne onkin muuttunut melko radikaalisti. Nykyinen kivipato on
rakennettu vuonna 1922. Se on Lapinjoen korkein pato ja samalla kaloille
haastavin vaelluseste (Kuva 39). Aiemmin Lapinkoski on koostunut
useammasta pienestä koskiuomasta, mutta nykyisin vesi kulkee
alivirtaamakaudella käytännössä vain generaattorin kautta. Tällöin kosken
aiempi pääuoma on kuivilla, sillä ainoastaan padon raoista vuotaa uomaan
hieman vettä.
Lapinkosken voimalaitoksen lupapäätös on annettu vuonna 1937 silloisen
vesioikeuslain mukaisena. Maaherran päätöksessä (Turun ja Porin läänin
maaherran päätös nro. 501, 1937) ei ole määritelty voimalaitokselle
kalatalousvelvoitteita. Virtaamavelvoitteista päätöksessä puolestaan
todetaan seuraavasti: ”Jos vedenotto voimalaitokseen jostain syystä
keskeytetään, on pato avattava vastaavassa määrässä, jotta veden
vapaata juoksua ei estettäisi.” Inventoinnin perusteella koski on padon
alapuolella toisinaan erittäin kuiva. Koskeen tulisikin turvata jonkinlainen
perusjuoksutus ja valvoa, että päätöksessä määritelty veden vapaa juoksu
toteutuu.

Kuva 39. Lapinkosken kivipato on joen korkein vaelluseste kaloille.
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Patoa seuraavan koskialueen kokonaispituus on noin 400 m.
Inventointihetkellä sen keskisyvyys oli noin 15 cm. Kosken leveys uomien
yhdistymisen jälkeen on 10-12 m. Varsinkin kosken vanhassa pääuomassa
on monipuolisesti erikokoisia kiviä, mutta olemattomasta virtauksesta
johtuen se on kasvillisuuden peittämää (Kuva 40). Paikoitellen kosken
monipuolisuutta voisi kuitenkin parantaa kiveämisellä. Kosken vallitsevin
pohjanlaatu on raekooltaan 15-50 mm. Myös 100-200 mm kokoista kiveä
on kiitettävästi. Etenkin kosken alaosissa on runsaasti lohikalojen kutuun
soveltuvaa soraikkoa (Kuva 41). Koskea ympäröi pitkälti tiheä lehtipuusto,
joka luo uomaan varjostusta.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6785044, E 221860
Kunnostusehdotus: kalatien/-portaiden rakentaminen, vanhan uoman
vesitys, kiveäminen

40. Lapinkosken vanha pääuoma on nykyään runsaan kasvillisuuden peittämää.
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Kuva 41. Varsinkin Lapinkosken alaosista löytyy lohikalojen kutuun soveltuvaa soraikkoa.

3.2.21. VP12
Saarentien sillan alla sijaitsee yhdestä kynnyksestä koostuva virtapaikka,
jonka pituus on noin 10 m ja leveys noin 6 m. Virtapaikkaa varjostaa
ainoastaan uoman yli kulkeva silta. Virtapaikan pohjakasvillisuus on
kuitenkin hyvin vähäistä. Louhittua kiviainesta on runsaasti etenkin uoman
reunoilla, josta sitä voisi siirtää keskemmälle luomaan vaihtelua
virtaukseen (Kuva 42).
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6793580, E 213471
Kunnostusehdotus: kiveäminen, sorastus

Kuva 42. Virtapaikan (VP12) reunoilla on runsaasti louhittua kiviainesta.
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3.2.22. K10, Ylinenkoski
Ylisenkoskea on aikojen saatossa muokattu voimakkaasti myllytoiminnan
vuoksi. Kosken yläosissa on betoninen pohjapato, jonka pudotuskorkeus
on noin 40 cm (Kuva 43). Padon jälkeen koski jakautuu kahtia: vanhaan
pääuomaan ja myllyrakennuksen raunioiden läpi virtaavaan uomaan (Kuva
44). Kosken vanha pääuoma on padottu niin, että vesi virtaa lähes
kokonaan vanhan myllyn kivijalan läpi. Myllyn läpi kulkevassa uomassa
virtaus on melko voimakasta ja se sisältää kaksi noin 30 cm kynnystä, mutta
on kuitenkin lohikalojen ylitettävissä. Vanhassa pääuomassa on soraa
jonkin verran sekä melko monipuolisesti kiviä.
Kosken kokonaispituus on noin 180 m ja syvyysvaihtelu on melko
voimakasta, jolloin kaloille on kohtalaisen hyvin tarjolla monttuja ja
suojapaikkoja. Myös leveys vaihtelee melko paljon ollen pääasiassa
kuitenkin 5-10 m välillä. Vallitsevin kivikoko koskessa on 50-100 mm, mutta
myös melko hienoa soraa ja isoja kiviä (500-700 mm) on jonkin verran.
Kosken yläosissa lähinnä sammalista koostuva pohjakasvillisuus on
kohtalaisen runsasta, kun taas alaosissa pohjakasvillisuus on vähäistä.
Rannat ovat suurelta osin matalien lehtipuiden täyttämiä. Uoman varjostus
jää kuitenkin maltilliseksi.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6793882, E 213168
Kunnostusehdotus: vanhan pääuoman vesitys, vaellusesteen (yläosan
pato) poistaminen, sorastus

Kuva 43. Ylisenkosken yläpuolella sijaitsevan betonipadon padotuskorkeus on noin 40
cm.

38

Kuva 44. Ylisenkoskella vesi virtaa pääasiassa myllyuomaa pitkin ja vanha pääuoma on
padotuksen myötä lähes kuiva.
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3.2.23. K11, Huiskonkoski
Huiskonkoskella on nähtävillä myllytoiminnan aikaisia rakenteita. Kosken
yläpuolella on pato, jonka padotuskorkeus on noin 170 cm (Kuva 15). Pato
kuitenkin vuotaa jonkin verran reunoistaan, joten vesi ei tule padon yli
vaan virtaa padon reunoilta. Aiemmin myllyn kautta kulkenut
juoksutusuoma on tukittu, joten vesi virtaa kokonaisuudessaan
alkuperäistä pääuomaa pitkin. Padon alapuolella koski on kivetykseltään
melko monipuolinen, mutta isoja kiviä on vähän. Uoman pohjalla on jonkin
verran soraikkoa. Koski on noin 80 m pitkä ja 6-8 m leveä. Keskisyvyys on
noin 35 cm ja syvyysvaihtelu melko voimakasta. Rantojen lehtipuut luovat
koskeen runsasta varjostusta, joten pohjakasvillisuus jää vähäiseksi ja
koostuu lähinnä sammalista. Kohtalaisen monipuolinen kivikoostumus ja
pohjan montut luovat kaloille kuitenkin melko monipuolisen
elinympäristön.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6793842, E 212804
Kunnostusehdotus: vaellusesteen poistaminen (padon purkaminen /
kalatie), sorastus, kiveäminen

Kuva 45. Huiskonkosken kivikkoa ylävirtaan päin kuvattuna. Pato sijaitsee mutkan takana
kosken ylävirran puolella.
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3.2.24. K12, Museosillan koski
Museosillan koski seuraa Huiskonkoskea pienen suvannon jälkeen. Koski
on noin 140 m pitkä ja päättyy vuonna 1883 rakennetun museosillan alle.
Kosken leveys on 11-13 m ja keskisyvyys noin 40 cm. Koski on
kaltevuudeltaan kohtalaisen loiva ja sen virranlaatu vaihteleekin
koskimaisesta hitaampaan, nivamaiseen virtaan. Koskessa on melko
monipuolisesti erikokoista kiveä, mutta vallitsevin pohjanlaatu on
kuitenkin hienojakoista (3-8 mm) soraa. Suurimpien kivien palauttaminen
uoman reunoilta keskemmälle monipuolistaisi uoman virtausta. Kosken
yläosassa on lisäksi kivistä koottu röykkiömäinen rakenne, joka saattaa
rajoittaa kalojen kulkua (Kuva 46). Pohjakasvillisuus on niukkaa ja koostuu
lähinnä sammalista. Rantojen rehevä lehtipuusto luo uomaan melko
voimakasta varjostusta (Kuva 47).
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6793933, E 212527
Kunnostusehdotus: sorastus, kiveäminen, vaellusesteen poistaminen
(yläosan kiviröykkiö)

Kuva 46. Yläosan kiviröykkiö ei padota vettä, mutta saattaa rajoittaa joidenkin kalojen
kulkua.
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Kuva 47. Koski (K12) museosillalta kuvattuna.

3.2.26. K13, Alinenkoski
Alinenkoski sijaitsee noin 7 km Lapinjoen suulta ylävirtaan päin ollen
samalla joen ensimmäinen koski mereltä päin katsottuna. Varsinaisen
kosken pituus on noin 150 m. Sitä seuraa kuitenkin vain lyhyt suvanto,
jonka jälkeen on vielä muutama pieni kynnys ja luvaton kivipato (Kuva 16).
Kosken yläpuolella on betoninen pato, jonka padotuskorkeus on noin 75
cm (Kuva 48). Lisäksi padon ylävirran puolelta lähtee vanhan myllyn ajoilta
peräisin oleva ohitusuoma, joka on myös padottu. Mahdollista kalatietä
pohdittaessa olemassa oleva ohitusuoma tulee kuitenkin ottaa huomioon.
Alisenkosken leveys on 8-12 m ja keskisyvyys noin 35 cm. Kosken yläosissa
kivetys on melko monipuolista, mutta alavirtaan päin kivetys vähenee ja
uoman virtaus samalla yksipuolistuu. Vallitsevin kivikoko pohjalla on 50150 mm, mutta myös hyvin hienoa hiekkaa löytyy. Alisenkosken
pohjakasvillisuus on paikoitellen kohtalaisen runsasta ja koostuu
pääasiassa sammalista. Varsinkin kosken yläosissa kaloille on
syvyysvaihtelun,
monipuolisen
kivikoostumuksen
ja
runsaan
pohjakasvillisuuden ansiosta suojapaikkoja tarjolla (Kuva 49). Rantojen
tiheä lehtipuusto luo uomaan melko voimakasta varjostusta.
Kohteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N 6794701, E 211938
Kunnostusehdotus: vaellusesteen poistaminen (padon purkaminen /
kalatie), sorastus
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Kuva 48. Alisenkosken yläpuolella olevan betonipadon padotuskorkeus on noin 75 cm.

Kuva 49. Alisenkosken yläosan kivikkoa.
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3.3.

Sivu-uomat

Tärkeimpien sivu-uomien kalataloudellista potentiaalia tarkasteltiin
kulkemalla uomien vartta noin kilometri pääuomasta ylävirtaan päin.
Inventoinnissa läpikäytiin
Vaaljoki, Liesjärvenoja,
Isossuonoja,
Kajamaanoja, Uitto, Narvinoja sekä Pappilanoja. Pääasiassa sivu-uomien
kalataloudellisen arvon todettiin olevan melko vähäinen. Liesjärvenoja ja
Kajamaanoja todettiin kalataloudellisesti arvottomiksi. Ongelmiksi nousee
etenkin veden riittämättömyys, virtapaikkojen puuttuminen sekä
voimakkaat perkaukset. Liesjärvenojan osalta lisäksi turvetuotantoalueilta
saapuvan humuspitoisen veden riittävä laatu voidaan kyseenalaistaa.
Inventoinnin perusteella vähäistä kalataloudellista potentiaalia voisi olla
Vaaljoessa, Isossuonojassa, Uitossa, Narvinojassa ja Pappilanojassa.
Näidenkin osalta haasteena on kuitenkin vähäinen virtaama ja osittainen
umpeenkasvu. Lisäksi Pappilanojan osalta ongelmaksi nousee jyrkät
kallioluiskat ja vanha myllypato, jotka toimivat ainakin ajoittaisena
vaellusesteenä kaloille.

4 Yhteenveto
Lapinjoki on kohtalaisen pitkä joki, joka kerää vetensä melko pieneltä
valuma-alueelta. Joen virtaamavaihtelut ovat hyvin voimakkaita; etenkin
keväällä joki tulvii, kun taas kesällä joen virtaama on toisinaan hyvinkin
pieni. Inventoinnin perusteella joessa on monipuolisesti erilaisia virta- ja
koskipaikkoja (Liite 2), mutta ihmistoiminnan vaikutukset näkyvät
kuitenkin voimakkaasti monin paikoin. Etenkin joen alajuoksulla on useita
ihmisen rakentamia vaellusesteitä. Lisäksi uomaa on monin paikoin
perattu, jolloin luonnontilaisille koskille tyypillinen virtausvaihtelu
puuttuu. Monet kosket olisivat kuitenkin virtavesikunnostuksilla
muokattavissa virtavesikalojen elinympäristöksi, sillä esimerkiksi runsas
rantapuusto luo moniin koskiin virtavesikalojen elinympäristölle tärkeää
varjostusta. Pääasiassa Lapinjoen virtapaikoissa ja koskissa vallitseva
pohjamateriaali on lohikalojen kutuun liian hienojakoista kiviainesta (2-20
mm), joten useissa kohteissa sorastus olisi tarpeen. Lisäksi monet
virtapaikat vaatisivat kiveämistä virtausolosuhteiden monipuolistamiseksi.
Alajuoksulla
etenkin
Alisenkoskessa,
Museosillan
koskessa,
Huiskonkoskessa ja Ylisenkoskessa on potentiaalia virtavesikalojen
elinympäristöksi. Yläjuoksulla potentiaalisimpia koskia vastaavasti ovat
Pitkäkoski ja Hinnerjoen Kirkkokoski.
Lapinjoen kalataloudellisen kunnostuksen suurimmat haasteet liittyvät
vaellusesteiden ohittamiseen sekä umpeenkasvaneiden järvien
kunnostamiseen. Järvistä ainakin Saarnijärvi, Kinnalanjärvi ja Pitkäjärvi
vaatisivat kunnostamista, sillä nykytilassa ne voivat alivirtaamakausina
estää kalojen läpivaelluksen. Myös itse jokiuoma on paikoitellen
umpeenkasvanut, mutta kasvillisuus ei kuitenkaan juuri rajoita kalojen
läpivaellusta. Joessa on useita patoja, jotka toimivat joko kokoaikaisina tai
ajoittaisina vaellusesteinä kaloille (Liite 3). Osa padoista on melko
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pienilläkin toimenpiteillä muokattavissa kalojen kulun mahdollistaviksi
rakenteiksi, mutta esimerkiksi Lapinkoskessa sijaitsevan padon
ohittaminen on kaloille haasteellista. Tällä hetkellä kalojen vaellus mereltä
ei ole padotuksesta johtuen mahdollista yhteenkään Lapinjoen koskeen.
Ensimmäisenä kunnostustoimenpiteenä tulisikin 1950-luvulla RaumaRaahe Oy:n vedenoton seurauksena joen alajuoksulle rakennuttu pato
(kuva 17) muokata kalojen kulun mahdollistavaksi rakenteeksi, jotta
kaloille turvataan vapaa kulku mereltä edes Alisenkoskelle asti.
Joen vedenlaadullisista tekijöistä tiedetään nykyisellään melko vähän, sillä
joesta on otettu vesinäytteitä harvakseltaan. Lapinjoen valuma-alueella on
kuitenkin todettu olevan happamia sulfaatti- ja turvemaita (Lehmijoki &
Koivunen 2016). Monet kalat ovat herkkiä alhaiselle pH:lle, ja
happamuuden on todettu olevan akuutisti haitallista esimerkiksi
lohikalojen mädille pH:n laskiessa 4,5–5 välille (Louhi & Mäki-Petäys 2003).
Happamuuden muutoksista Lapinjoella tulisikin tehdä tarkempia
tutkimuksia. Vuoden 2015 mittauksissa pienin havaittu pH-arvo oli 5,9,
mutta säännöllisen seurannan puuttuessa hetkellisistä happamuuspiikeistä ei ole tarpeeksi tietoa (Lehmijoki & Koivunen 2016). Vedenlaadun
riittävyyttä lohikalojen mädin säilymiseen olisi hyvä selvittää
mädinhaudontakokeilla (Syrjänen 2016). Jatkotoimenpiteenä joen koskilla
tulee myös suorittaa sähkökoekalastukset kalaston nykytilan
selvittämiseksi.
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