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ESIPUHE.
Esillä oleva, Kyn1ijokea ja sen vesistöä koskeva julkaisu on laadittu kaikkien saatavissa olevien ennen v.
1909 kertyneitten havainto- ja tutkin1usaineksien nojalla.
Ensi sijassa Inainittakoon vedenkorkeushavaintotulokset
sekä 'I'ie- ja vesirakennusten ylihallituksen asettamilla vanheininilla asteikoilla että Hydrografisen toimiston vuosina
1908 ja 1909 perustamilla vedenkorkeushavaintoasemilla.
Vesimäärämittausten tulokset täyttävät isoksi osaksi taulukot 2:sessa Nicloksessa ja kuviotaulut 3:nnessa Nidoksessa. Se tärkeä osa julkaisua, joka koskee juoksevia vesimääriä, perustuu lehtorin, ins. Arthur Granfeltin vuosina
1900-1902 ja 1904 sekä Hyclrografisen toimiston insinöörien 0. Sjöblomin ja A. Fabriciuksen vuosina 1908 ja
1909 toimi1tan1iin nopeusmittauksiin. Joen pituus- ja
poikkiprofiilej a sekä koskien erikoiskarttoj a ja profiilej a
piirrettäessä on käytetty pääasiallisesti tuloksia siitä Kymijoen teknillisestä tutkimuksesta, joka vuosina 1904 ja
1905 toimitettiin yliinsinööri, t:ri K. R. von vVillebrandin
johdolla. Tästä tutkimuksesta on saatu m.yöskin tiedot
tulva-alueiden suuruudesta. Joen asemakartat 3:nnessa
Nidoksessa ovat laaditut Hydrografisessa toimistossa saatavissa olevien karttojen nojalla. Joen lisävesiä koskevat
tiedot, joidenka mukaan on tehty schematinen pituusprofiili taululla II 3:nnessa Nidoksessa, sekä yksityisten
reittien selonteossa olevat tekstitaulukot, perustuvat insinöörien 0. Sjöblomin, A. Fabriciuksen ja V. Ingmanin
vuosina 1908 ja 1909 toimittamiin mittauksiin ja vaakituksiin. Tekstissä olevat kuvat ovat vahnistetut äsken
1nainittujen insinöörien ottamien valokuvien Inukaan~
l{oskenperkauksia, järvenlaskuja y. m. koskevat historialliset tiedot, jotka sisältyvät tekstiin, on allekirjoittanut

koonnut Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen arkistossa
säilytetyistä asiakirjoista ja kartoista. Meteorologinen
aineisto on saatu osaksi Meteorologisen keskuslaitoksen
vuosikirjoista, osaksi suoraan n1ainitusta laitoksesta. Tiedot teollisuuslaitosten tuotannosta y. m., jotka sisältyvät
2:seen Nidokseen, ovat tehtaitten hallintojen antamia, ja
I{ymijoessa tohnitettua lauttausta koskevat luvut ovat
osaksi otetut I{yinijoen Väliaikaisen Lauttausyhdistyksen
kertmnuksista osaksi saadut kirjeellisesti lauttauspäälliköiltä, insinööreiltä Lennart Frey ltä ja Arne Gripenbergillä. Ylitirehtööri K. Snellman, kalastuslentarkastaja
A. Sandman ja intendentti K. Appelberg ovat hyväntaiiloisesti antaneet suullisia tietoja olosuhteista Kyn1ijoen
vesistössä.
Insinöörit 0. Sjöblom, V. Ingman, A. Fabricius ja E.
Löthner sekä maisteri I-I. Renqvist ja t:ri A. Heinrichs
ovat suorittaneet lasku- ja piirustustyöt Nidoksen 2 taulukoi ta ja Nidoksen 3 kuviotauluja varten. Hydrografisen
kartan, taulun I 3:nnessa Nidoksessa, on piirtänyt ins.
V. Ingman, ja hän on Inyöskin suorittanut eri sadealueiden pinta-almnääräykset. Suomennostyön ovat tehneet
ins. V. Ingman ja maisteri H. Renqvist, ja ins. Onni
Ollila on tarkastanut sekä käsikirjoituksen että korehluurin. I{aikille yllämainituille henkilöille saan täten
lausua kiitokseni. Erittäinkin olen kiitollisuuden velassa
työtovereilleni toin1istossa, insinööreille 0. Sjöblomille, V.
Ingmanille ja A. Fabriciukselle sekä n1aisteri H. Renqvistille, joidenka suuren asianharrastuksen ja huolenpidon
kautta julkaisu on saatu niinkin laajaksi, kuin se nyt on.
Helsingissä, marrasku ulla 1911.
TEKIJÄ.

Kymijoki ja sen vesistö.
1.

Kymijoen jokialue.
1. Asema ja rajoitus.

Se vesijakso, jota nin1itetään l{ymijoeksi, johtaa vedet
keskiinäisestä niistä kolmesta suuresta vesistöstä, jotka
muodostavat n. k. Suomen järvialueen. Tällä on, kuten
nimikin ilmaisee, tunnusrnerkkinä lukuisat, yleisin piirtein
nähden 1nelkein yhtä korkealla olevat isommat ja pieneininät järvet. Useat näistä järvistä ovat, maasuhteista
ja geologisista oloista johtuen, salmien tahi koskien kautta
yhdistetyt toisiinsa, Inuodostaen n. k. järvireitin. Useanlmat toistensa yhteydessä olevat reitit 1nuodostavat järvistön.
Niinpä kuuluu suurin osa Ky1nijoen jokialueesta
Päijänteen järvistöön, Inissä on suuri jouh.ko reittejä,
jotka kaikki johtavat vetensä Päijänteeseen, vesistön
kokoo1nissäiliöön.
Tästä järvestä lähtee l{yrnijoki, jolla siis jo alussaan
on suuri sadealue, mikä seikka puolestaan taasen vaatii
verraten suuret läpileikkausalat joelle, jonka heti yläjuoksustaan alkaen on johdettava sangen suuri vesimäärä.
Tämä lisääntyy kylläkin joen suuhun päin erinäisten, ei
aivan vähäpätöisten lisävesien vaikutuksesta, n1utta ei
kuitenkaan suuremmassa Inäärässä.
Tässä suhteessa eroaa K.yrnijoki, san1oinkuin nuo
kaksi n1uuta virtaa, l{okemäenjoki ja Vuoksi, jotka
johtavat vettä Suomen järvialueelta, tavallisista joista,
jotka saavat alkn11Sa lähteistä ja pienistä järvistä, ja
joidenka läpileikkausalat suussa ovat monta kertaa suuremrnat kuin lähteiden läheisyydessä.

l{ymijoen jokialueeseen kuuluu, kuten ensiinäisestä
kartasta taululla IV, 3:as Nidos, näkyy, osia Vaasan,
Kuopion, Hämeen, Mikkelin, Uudenmaan ja Viipurin lääneistä sekä kapea kaistale Oulun lääniä.
Viimeksi mainitusta läänistä kuuluu alueeseen pienet
osat Pyhäjärven, Jlaapajärven ja Reisjärven kuntia.

Vaasan läänin kunnista ovat Viitasaari, Saarijärvi,
Konginkangas, Sumiainen, Uurainen, Laukaa, Petäjävesi
ja Jyväskylä kokonaan alueeseen kuuluvia, jota vastoin
vähäiset osat Pihtipudasta, Kivijärveä, Karstulaa ja
Pylkönmäkeä jäävät sen ulkopuolelle ja Multia lisää sitä
vaan noin puolella alallaan. Alueeseen pistävät sitäpaitsi
pienet osat seuraavista tämän läänin kunnista, nimittäin:
Lestijärvi, Perho, J1lajärvi, Soini ja Keuruu.
l{uopion läänissä oleva osa aluetta käsittää Keiteleen,
Vesannon, Rautalammin ja I-I ankasalmen, suurimman osan
Pielavettä, Karttulaa ja Suonnejokea ynnä pienem1nät osat
Kiunzvettä, lisalmea, 1.\lfaaninkaa ja Kuopion maaseurakuntaa.
HänH~en läänin kunnista kuuluu Korpilahti kokonaan
ja rnelkein koko Jämsä alueeseen ynnä vielä suurimn1at
osat Ki1lzmoisten pitäjää, Padasjokea, Asikkalaa, Ilollolaa
ja Nastolaa sekä pienemrnät osat Kuorevetlä ja Kosken
pitäjää.
Mikkelin lääni lisää aluetta seuraavilla kunnilla, nimittäin: Kangasniemen, Leivonmäen, Lulzangan, Joutsan,
Hirvensalmen, Sysmän, Hartolan ja Heinolan, jota paitsi
siihen kuuluvat suuri1nmat osat Pieksämäkeä, II aukivuorta ja Mäntylzarjua sekä noin puolet Mikkelin ja osia
Jäppilän, Virtasalmen ja Ristiinan kunnista.
Uudenmaan läänin kunnista ovat Jaala ja Anjala
kokonaan alueen rajan sisäpuolella sekä suureksi osaksi
myöskin 1 itti, Elimäki ja Ruotsin pyhtää, ynnä vielä pieni
osa Lappträskiä.
Mitä vihdoin Viipurin lääniin tulee kuuluu suurin osa
Valkealaa ja suunnilleen puolet Luumäkeä Ky1nij oen
alueeseen, joka sitäpaitsi käsittää osia Suomenniemen, Savitaipaleen, Lemin, Lappeen, Sippolan, Kymin ja Pyhtään
kunnista.
l{ymijoen sadealueen pääosalla on yleisin piirtein nähden suorakaiteen nnwto, jonka pituussuunta on N---S.
1

2

Tästä pääosasta ulkonee kuitenkin kaksi pienempaa
aluetta, toinen itää ja toinen etelää kohti (katso tauluja
I ja IV, 3:as Nidos).
Alueen eteläisin piste on Pyhtään pitäjässä Viipurin
läänissä, lähellä Kymijoen laskua Suon1enlahteen, noin
3.5 kn1 Pyhtään kirkolta SSE-suuntaan, ja sen pohjoisin
piste Haapajärven pitäjässä Oulun läänissä, aivan lähellä
viimeksi nwinitun ja Vaasan läänin rajaa. Läntisin piste
on Alajärvellä Vaasan läänissä, noin 2 km Alajärven ja
Karstulan kirkkojen välisen maantien pohjoispuolella ja
itäisin piste Lappeen pitäjässä Viipurin läänissä, noin
8 km Lappeenrannasta WSW-suuntaan.
Seuraavassa taulukossa on näiden rajapisteiden rnaantieteellinen asema tarkernnrin rnäärätty.
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Kuten taulukosta näkyy on eteläpisteen ja pohjoispisteen leveyserotus 3 o 8'. Vastaavan n1eridiaanikaaren
pituus on 349.2 km.
Länsi- ja itäpisteiden pituuserotus on 3 o 46' 20".
Sen paralellikaaren pituus, jonka asteluku on 3 o 46' 20"
ja joka kulkee etelän1pänä olevan itäpisteen kautta,
on 204.1 km ja sama-asteinen paralellikaari, joka kulkee pohjoisempana olevan länsipisteen kautta, on 190.7
km pitkä. Keskirnäärin on siis länsi- ja itäpisteiden
etäisyys toisistaan, paralellikaarta rnyöden laskettuna,
197.t1 krn.
I{yrnijoen sadealueen pinta-ala on 53.3% siitä sferisestä pinnasta, jota rajoittavat rajapisteiden kautta kulkevat rneridiaani- ja paralel1ikaaret.

Hydrografisen kartan 1), taulu I ja taululla IV, 3:as
Nidos, olevien karttojen avulla koetamrne seuraavassa
yleisin piirtein tehdä selkoa alueen rajan, n. k. pää-vedenjakajan kulusta. Tällöin alotetaan alueen eteläpisteestä
ja seurataan rajaa myötäpäivään.
Alueen eteläisin1mästä pisteestä, joka sijaitsee I{ynrijoen Pyhtään kirkon ohitse juoksevassa laskuhaarassa
löytyvän Stråkönkosken eteläpuolella, kulkee vedenjakaja
luoteiseen ja länteen Ahvenkosken lahden luo, eteläpuolelle Merikoskea (Sjöfors), joka on joen läntisimn1än

1)

Kymijoen vesialueen Hydrografinen kartta on tehty
Maanmittauksen Ylihallituksen Suomen yleiskartan mukaan,
joka on mittakaavassa 1 :400,000. Vedenjakaja on piirretty
sanotun Ylihallituksen kihlakunnan karttain 1:100,000, Geologisen toimiston karttalehden 1 : 200,000 ja venäläisen topografikunnan karttojen 1:21,000 avulla. Sitäpaitsi on käytetty päävedenjakajan yksityisiä osia käsitteleviä kirjoitelmia, joita on
Suomen Maantieteellisen Yhdistyksen aikakauskirjassa.

haaran viimeinen koski. Tärnän jälkeen etenee vedenjakaja kappaleen matkaa SW-suunnassa ja kääntyy
sitten NNW:een Ruotsinpyhtään ja Lappträskin kuntien
väliselle rajalle saakka. Tästä lähtien on sillä pääasiallisesti pohjoinen suunta, se seuraa kaarrellen ensin yllärnainittua rajaa ja sitten edelleen Elirnäen kunnan läpi
tämän ja Iitin rajalle. Tällöin kulkee vedenjakaja 3 a L1
kn1 Elirnäen kirkon länsipuolella. Noin 9 kn1 NNW:een
viimeksimainitulta kirkolta kääntyy vedenjakaja koilliseen, leikkaa Riihin1äen-Pietarin rataa noin 5 km Korian
aseman länsipuolella ja nousee sittemmin ympyräkaaren
muotoisena läntiseen suuntaan Salpausselän vierinkiviharjuHe.
Vedenjakajan edellä selitetty osa, joka on melkein
kokonaan Taasianjoen sadealueen rajana, kulkee n1etsää
kasvavien, enemrnän tahi vähemmän toistensa yhteydessä olevien n1oreenikukkuloiden ja rapakivivuorien
ylitse, siellä ja täällä leikaten siltä kukkuloiden välissä
löytyviä soita ja savirnaita.
Jos tarkastetaan rajaa vertikaalitasoon nähden, nruodostaa se vuorotellen nousevan ja laskevan käyrän, joka
kuitenkin ylimalkaan tasaisesti nousee Ahvenkosken lahdesta Salpausselkää kohden. Sen suurin korkeus lienee
n. 120 m.
l{un vedenjakaja on noussut Salpausselälle, n. 2 kn1
rautatiestä pohjoiseen, jatkuu se tätä harjua pitkin pääasiallisesti WNW-suuntaan Iitin, Nastolan ja Hollolan
kuntien läpi aina lähelle Vihaitua viin1eksin1ainitussa
kunnassa, leikaten useamman kerran rautatien, jota se
seuraa aina Lahteen saakka. Missä Salpausselän vierinkiviharju keskeytyy, kuten heti l{ausalan länsipuolella
ja n1uutan1ia lnn tästä Uuteenkylään päin sekä Viilähden
luona, kulkee raja savimaitten ja kangashietikkojen ylitse,
tehden samalla toisin paikoin pienernpiä poikkeuksia
vierinkiviharjun viereisille hiekkmnaille. Yllämainittu
osa l{yrnij oen sadealueen vedenj akaj aa erottaa tän1än
sen eteläpuolella olevien Taasian-, Koskenkylän- ja Porvoonjokien sadealueista.
Vedenjakajan keskikorkeus tällä osalla on n. 110 a
120 m, rnatalirnn1an pisteen korkeus lienee n. 70 n1 ja
korkeimman n. 160 m.
Vihatun luona, suunnilleen I-Iollolan ja l{ärkölän
kirkkojen keskivälillä, kääntyy vedenjakaja pohjoista
kohti, kulkee ensin muutan1ien Salpausselästä luoteiseen
pistävien vierinkivikukkulain ylitse ja jatkuu sitten, osaksi
seuraten Hollolan ja K.osken kuntien rajaa, nloreenikukkulain ja niiden välissä olevien savi- ja suornaiden halki,
kunnes se, n. 11 km Asikkalan kirkolta lounaiseen, leikkaa
Salpausselän pohjoisesta rinnakkaisharjusta Asikkalaan
lounaista kohden ulkonevat n1äkirnaat.
Tän1än jälkeen on vedenjakajana NNvV-suunta, se
kulkee Asikkalan läpi, läheltä Lamn1in rajaa ja Padasjoen
kautta pisteeseen, joka on n. 8 kn1 Padasjoen kirkolta
WS\V-suuntaan. Sadealueen raja kulkee tällä osalla
vuorien sekä n1oreeni- ja turvemaitten ylitse rnelkein
keskivälissä kahta luoteiseen suuntaan juoksevaa vierinkiviharjua, joista toinen kulkee Päijänteen länsirantaa
pitkin Asikkalasta Lumrnenejärvelle ja toinen Evolta
Vesijaon järvelle.

3

Åsken1nainitusta Padasjoen kirkolta WS\V-suunnassa
olevasta pisteestä kulkee raja kappaleen Inatkaa länttä
kohti, leikkaa jälkimäisen edellämainituista harjuista ja
kääntyy jälleen NNW-suunnassa Vesijaon järven etelärantaa kohti.
Tämän jälkeen seuraa sitten piten1pi taipale, jolla
K.y1nijoen sadealueelia ei ole mitään n1äärättyä rajaa,
sillä kolme toistensa yhteydessä olevaa järveä, nimittäin
Vesijako, Vehkajärvi ja Lumn1ene kuuluvat sekä I{ymijoen että I{okemäenjoen vesistöihin. Luininenejärvestä,
joka on korkein näistä, juoksee nimittäin vesi osittain
Päijänteeseen, osittain Vehkajärveen.
Viiine~nainittu
järvi laskee Vesijakoon, joka purkaa vetensä sekä
Päijänteeseen että Kokemäenjokeen laskeviin vesijaksoihin.
Sadealueen raja äsken1nainitulla kolme järveä käsittävällä seudulla on piirretty siten, että järvien sadealueet
on jaettu smnassa suhteessa kuin vettä järvistä juoksee
111olempiin vesistöihin. Tämän Inukaan kulkee vedenjakaja hydrografisella kartalla, taulu I, Vesijaon eteläpäästä yli järven sen pituussuunnassa ja jatkuu Vehkajärveen pitkin sitä vesistöä, joka yhdistää Inole1nn1at
järvet. Viiineksiinainitun järven ylitse kulkee rajalinja
ympyräkaaren nnwtoisena muuttaen smnalla suuntansa
luoteisesta itäiseksi. Näin jatkuu se itää kohden Lummenejärveen, tekee täällä yn1pyräkaaren vastakkaiseen
suuntaan ja kulkee järvestä noustuaan pääasiallisesti
pohjoista kohti. Näin saatu vedenjakaja lankee Padasjoen ja l{uhmoisten kuntien piiriin.
Luininenejärvestä pohjoiseen jatkuu vedenjakaja pääasiallisesti pohjoissuunnassa aina I-Iä1neen ja Vaasan
läänien välisen rajan ylitse pisteeseen, joka on n. 8 km
Haapamäen-Jyväskylän rautatien eteläpuolella, tehden
siltä monessa kohden sangen suuriakin n1ntkia länttä ja
itää kohti äsken1nainitusta pääsuunnastaan. l{ysyinyksessä oleva osa vedenjakajaa 1 ) kulkee ensin l{uhmoisten
kunnan läpi ja sitten kiemurrellen Jämsän ja Kuoreveden
sekä Jän1sän ja l{euruun kuntien välistä rajaa pitkin.
San1oinkuin l{yinij oen vesistön vedenjakaja yleensä kulkee äsken selitetty osakin seuraan1atta n1itään määrätty-ä
orografista pääsuuntaa. Se voi siis kappaleen Inatkaa
seurata vuoren harjaa tahi vierinkiviharj annetta, kulkien
siltä tavallisesti kukkulain ja niiden välissä olevien suomaiden poikki.
Tehtyään suuren kaaren itäänpäin l{euruun ja Petäjäveden rajaa kohti ja leikattuaan Haapanläen-Jyväskylän rautatien n1uutan1ia lnn Huttulan pysäkin itäpuolella, jatkuu vedenjakaja pohjoista kohti ja kulkee
Multian kunnan läpi n. 6.5 km kirkon itäpuolella.
Tä1nän kunnan pohjoisosassa, n. 11 lnn NNE-suunnassa
kirkolta, n1uuttuu vedenjakajan suunta pääasiallisesti
luoteiseksi ja niin jatkuu se lVIultian ja Pylkönn1äen
lounaisosan kautta, kosketeilen Multian, l{arstulan ja
Soiuin kuntien rajojen yhtyn1ispistettä sekä kulkien sitten
yhdensuuntaisesti viimeksin1ainitun kahden kunnan ra1
)

Osan tästä on H. Hammarström luonnossa tutkinut ja
löytyy siitä selonteko Suomen Maantieteellisen Yhdistyksen
Tieteellisissä ilmoituksissa, I, 1892--1893, sivv. 51-63.

jan kanssa Soiuin kirkkoa kohti. Noin 4 km tämän
kaakkoispuolella kääntyy vedenjakaja pohjoista kohti.
Tähän saakka selitetty osa l{ymijoen päävedenjakajaa on, siitä alkaen kun tä1nä Vihatun luona jättää Salpausselän aina äskenmainittuun Soiuin kirkon kaakkoir.puolella olevaan pisteeseen saakka, 111yöskin Kokemäenjoen päävedenjakajana.
Mitä linjan aseinaan vertikaalitasoon nähden tulee,
on vedenjakajan korkeus n1erenpintaan verrattuna ylinialkaan 100 ja 200 m:n välillä, Inutta yksityiset pisteet
voivat olla jonkun verran korkeamnwlla.
l{un vedenjakaja Soiuin kirkon kaakkoispuolella kääntyy pohjoista kohti, jatkuu se tämän suuntaisena itäpuolella mainittua kirkkoa Soiuin ja Alajärven kuntain
poikki, läheltä näiden ja l{arstulan välistä rajaa. Tällöin
kohtaa se alueen länsipisteen, saa sitten pääasiallisesti
ENE-suunnan ja kulkee I{arstulan ja Perhon yhteistä
rajaa pitkin Perhon kirkon ohitse, n. 8 lnn tästä SSEsuuntaan. Viin1eksimainitussa kunnassa muuttuu vedenjakajan suunta monta kertaa. l{ulettuaan ENE-suunnassa Perhon kirkon ohitse kääntyy se nimittäin, n.
10 lnn tämän kaakkoispuolella, kaakkoon päin, Perhon,
I{arstulan ja l{ivijärven, rajojen risteystä kohti. Täältä
jatkuu se n. 11 km pohjoista ja sitten n. 16 km luoteista kohti, jonka jälkeen se pääasiallisesti koillisessa
suunnassa kulkee Perhon ja Lestijärven rajan ylitse.
Suunnilleen 2 km tän1än rajan pohjoispuolella ja n.
16 km Lestijärven kirkolta SS\V-suuntaan kääntyy vedenjakaja kaakkoon ja jatkuu täinän suuntaisena Perhon,
Lestijärven ja Kivijärven rajojen yhtyn1ispisteeseen,
missä se taasen kääntyy koilliseen, seuraten I{ivijärven
ja Lestijärven välistä rajaa aina siihen yhteiseen nurkkapisteeseen saakka, 1nissä Vaasan lääniin kuuluvat Lestijärven ja I{ivijärven sekä Oulun lääniin kuuluva Reisjärven kunta sattuvat yhteen. Tästä pisteestä alkaen
kiertelee vedenjakaja lääninrajaa pitkin, ensin NNE- ja
sitten ENE-suunnassa, I{ymijoen sadealueen pohjoisimpaan pisteeseen, joka on Haapajärven kunnassa, n. 16 lnn
kirkon eteläpuolella.
Sivuutettuaan pohjoispisteen kulkee vedenjakaja pääasiallisesti ESE-suunnassa pisteeseen, joka on 23 km
Pyhäjärven kirkon eteläpuolella, san1alla pysyen koko
ajan Pyhäjärven kunnan piirissä ja seuraten Vaasan ja
Oulun läänien rajaa.
Tämän jälkeen kiertelee vedenjakaja, yhä edelleen
Pyhäjärven rajan sisäpuolella, pääasiallisesti koilliseen
suuntaan ensin yllä1nainittua lääninrajaa sekä sitten
kappaleen matkaa Oulun ja l{uopion läänien rajaa pitkin
siksi kunnes se kohtaa pisteen, joka on 15 lnn Pyhäjärven
kirkolta ESE:een ja 20 km l{iuruveden kirkolta WSW :een,
missä se taas kääntyy SSE:een ja menee yli lääninrajan
Kuopion lääniin.
Ui,~, Siitä paikasta, Soiuin kirkon kaakkoispuolella, missä
vedenjakaja lakk~a olemasta I{okemäenjoen sadealueen
rajana, aina äskenmainittuun pisteeseen saakka, lähellä
Oulun ja Kuopion läänien rajaa, erottaa vedenjakaja Kyrnijoen sadealueen seuraavien Pohjanlahteen laskevien jokien sadealueista, nin1ittäin: Ähtävänjoen, J{nmnunkylänjoen, Perhonjoen, Lestijoen, Kalajoen ja Pyhäjoen alueista.
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Myöskin tä1nä osa sadealueen rajaa on yleensä 100
korkeudella, sen yksityisillä pisteillä on vähän
suurempikin korkeus.
J{oska Kymijoen sadealueen pohjoisessa osassa on
suuri joukko laaksoissa harjujen välissä sijaitsevia nevoja
ja soita, on luonnollista että sen piirirajalla vertikaalitasoon nähden on aaltmnainen n11wto.
Oulun ja J{uopion läänien rajan yli päästyäå"h kulkee
vedenjakaja pääasiallisesti kaakkoiseen suuntaan J{iuruveden lounaisnurkan ja Pielaveden pohjoisen osan läpi,
tekee senjälkeen kaaren pohjoista kohti viiinemainitun
pitäjän ja Iisalmen rajalle, Inissä se, ensin seurattuaan
tätä rajaa n. 20 km SSE-suuntaan, kääntyy lounaiseen
pistettä kohti, joka on 9.5 km itäpuolella Pielaveden
kirkkoa.
Tä1nän jälkeen on päävedenjakajana pitkän matkaa
SSE:nen pääsuunta, aina siihen saakka kunnes se keskivälillä J{arttulan pysäkkiä ja Kurkin1äen ase1naa leikkaa
Kouvolan-l{uopion rautatien. Tällöin seuraa se pääasiallisesti Karttulan pitäjän rajaaMaaninkaaja l{uopiota
vastaan.
Leikattuaan rautatien saa vedenjakaja hyvin nlutkittelevan muodon ja seuraa rautatJetä lounaiseen n. 5 lnn
Salmisen ase1nan länsipuolelle, Inissä se kääntyy ESE:een
ja jatkuu pääasiallisesti tässä suunnassa J{uopion lääniin
kuuluvien Suonnejoen ja Leppävirran sekä Mikkelin lääniin kuuluvan Jäppilän kunnan yhteiseen rajapisteeseen.
Tässä leikkaa vedenjakaja lääninrajan, kääntyy sen jälkeen
lounaista kohden, kulkee Jäppilän kirkon ohitse 1.5 k1n
sen luoteispuolella tehden mutkan pohjoiseen ja jatkuu
sitten etelään ja länteen rautatien luo, jota se koskettelee
n. 2 km Pieksämäen aseman eteläpuolella.
V edenjakajalla on tä1nän jälkeen SSE :nen suunta, se
kulkee lähellä rautatietä, eniminäkseen sen itäpuolella,
pisteeseen, joka on n. 1 kn1 Hiirolan asen1an eteläpuolella. Tässä kääntyy se länteen jättäen rautatien,
mutta saa pian SSW:sen pääsuunnan, kulkee n. 5 km:n
etäisyydellä Mikkelin pitäjän kirkolta \VNW :een, leikkaa
rautatien 1 km Otavan aseman pohjoispuolella ja kääntyy SSE:een n. 2.5 lnn itäpuolella Hietasen ase1naa.
Tässä pääsuunnassa jatkuu vedenjakaja Ristiinan pitäjän
läpi, kulkee kirkon ohitse 7 km sen WSW -puolella, leikkaa J{uopion ja Viipurin läänien rajan ja tekee 5 kn1
SSE-suunnassa lääninrajalta pieneminän mutkan itäänpäin pisteeseen, joka on 10 km Suomennie1nen kirkolta
WNW:een.
Viimeksimainitussa pisteessä kääntyy vedenjakaja
WSW:een ja kulkee sitten puoliyn1pyrän runotoisena
kaarena, jonka säde on 13 km ja kupera puoli länttä
kohden, ja joka päättyy Salpausselän rinnakkaisharjulla
olevaan pisteeseen, suoraan etelään käsin kaaren alkupisteestä. Tä1nä ympyräkaari, jonka päätepisteet ovat
Viipurin läänissä, leikkaa kuhnauksen Mäntyharjun pitäjästä Mikkelin läänissä.
Seuraten Salpausselän rinnakkaisharjua kulkee vedenjakaja ensin itäänpäin ja sitten ENE-suuntaan 2 kn1
eteläpuolella Savitaipaleen kirkkoa olevaan pisteeseen,
missä se kääntyy kaakkoon päin. Tämän suuntaisena
se kulkee Savitaipaleen ja Lappeenrannan välistä n1aan-

a 200 m:n

tietä pitkin sadealueen itäisimpään pisteeseen saakka,
joka on Salpausselällä 8 km Lappeenrannan WSWpuolella.
Aina siitä pisteestä alkaen, n1issä vedenjakaja leikkaa
Oulun ja Kuopion läänien rajan, äskenmainittuun itäisiinpään pisteeseen saakka, on se rajana Kymijoen ja
Vuoksen-virran sadealueitten välillä.
Yleensä kulkee vedenjakaja tällä osalla moreenikukkulain ja harjujen sekä näiden välissä olevien suurempien tahi piene1npien turvemaiden yli. Viimeksimainitut
ovat lukuisan1n1at Mikkelin pohjoispuolella, esiintyen
harvemmin sen eteläpuolella. Pieksän1äen kirkon kaakkoispuolella käy vedenjakaja suoraan erään vierinkiviharjun yli ja ennenkuin se nousee Salpausselän rinnakkaisharjulle, kulkee se poikki ja pitkin erästä Valkealan pitäjästä pohjoista kohti ulkonevaa vierinkiviharjua.
J{uten jo sanottiin seuraa vedenjakaja pitemmän
Inatkan ylläinainittua rinnakkaisharjua. J{un se Savitaipaleen kirkon eteläpuolella jättää harjun ja kääntyy
kaakkoista kohti, seuraa se kappaleen n1atkaa n. k.
Tallisen kangasta, vierinkiviharjua, joka kulkee kahden
suuren reunamoreenin välitse suunnassa NW -SE.
Tämä osa vedenjakajaa, joka erottaa l{yinijoen ja
Vuoksen-virran jokialueet toisistaan, on yleensä 100~
200 111 korkealla n1eren pinnasta. V edenj akaj an ja Oulunl{uopion läänien rajan leikkauspisteestä lähtien aina
siihen paikkaan asti, missä vedenjakaja ensi kerran
leikkaa rautatien, on se 150 a 200 m:n korkeudella yli
merenpinnan, jota vastoin yksityisten osien korkeus on
100 ja 150 m:n välillä tahi yli 200 111. Seuraava eteläinen
osa itäisimpään pisteeseen saakka on enimmäkseen 100
a 150 m korkealla; lyhyen1I1lällä Illatkaila heti Salpausselän rinnakkaisharjun pohjoispuolella sekä n1olempien
harjujen väliin lankeavalla osalla vaihtelee korkeus
tavallisesti 75-100 metriin.
Kun vedenjakaja on saavuttanut sadealueen E-pisteen,
kulkee se Salpausselkää pitkin ensin WSW-suuntaan
lähelle Riihimäen-Pietarin radalla olevaa Taavetin asen1aa sekä sitten länteen päin, seuraten rautatietä Utin
asen1alle. Tämä osa on yleensä noin 100 n1:n korkeudella
ja erottaa se l{ymijoen alueen seuraavien Sumnenlahteen laskevien vesistöjen sadealueista, nhnittäin: Rakkolanjoen, Vilajoen, Urpalanjoen, Virojoen ja Summajoen
alueista.
Utin aseman luona kääntyy vedenjakaja etelää kohti
ja kulkee suuria n1utkia tehden tähän pääsuuntaan
alas Kyn1insuuhun, Kyn1ijoen itäisimpään laskuhaaraan
l{otkan kaupungin pohjoispuolella. Noin 4 kn1 eteläpuolella Utin asen1aa leikkaa vedenjakaja Valkealan ja
Sippolan pitäjien rajan, jonka jälkeen se viin1e1nainitussa
pitäjässä suuressa länttä kohden ulkonevassa kaaressa
lähenee l{ymijokea n. 2.5 km:n etäisyydelle. Sippolan
eteläosassa kääntyy vedenjakaja pääsuunnastaan itäänpäin, leikkaa Inkeroisten-Haminan radan 3.5 kn1 ensinnlainitun paikan itäpuolella ja kulkee Sippolan, Ky1nin
ja Vehkalahden rajojen yhtymispisteeseen. Tän1än jälkeen tekee se taas kaaren länteen leikaten Kouvolanl{otkan radan kaksi kertaa, Jälkimäisestä leikkauspis-
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teestä, joka on n. 1.5 kn1 Tavastilan ase1nan lounaispuolella, kulkee vedenjakaja suoraan etelään J{yminsuuhun.
Vedenjakaja Utista Kyn1insuuhun, joka toiselta puolen
on rajana l{yn1ijoen jokialueelle ja toiselta puolen Summaja Tavastilanjokien alueille, kulkee sekä moreenin1äkien
ja rapakivikukkulain että savi- ja turvemaitten ja eteläosassaan sitäpaitsi vierinkivikukkulain ja hietikkojen yli.
Vertikaalitasossa muodostaa vedenjakaja aallonn1uotoisen viivan, joka vähitellen laskee rannikkoa kohden Utin
asemalta, n1issä sen korkeus yli n1erenpinnan vaihtelee
57 ja 86 m:n välillä.
J{oska J{yn1ijoki laskee Suonlenlahteen useana eri
haarana syntyy näiden väliin alueita, joista vesi osaksi
juoksee jokeen, osaksi suoraan mereen. Se osa jokialueen
ja rannikkoalueen rajaa, joka lankee J{yn1ijoen alueen
eteläisimmän pisteen länsipuolelle, on aikaisen1min selitetty. Eteläpisteen itäpuolella kulkee raja taasen Kyn1insuusta lounaiseen Hovijoen haaran suuhun sekä tästä
samaan suuntaan :Hovinsaaren yli Langinkosken haaran
suuhun, 4 km luoteiseen J{otkan kaupungin kirkolta.
Langinkosken ja alueen eteläpisteen välillä muodostaa
vedenjakaja suurin piirtein otettuna puoliyn1pyrän-kaaren
8 lnn:n säteellä, Inikä kaari kääntää kuperan puolensa pohjoiseen ja erottaa n1uutaman pienen Suomenlahteen laskevan puron sadealueet J{yrnijoen molen1pain päähaarain
sadealueista. Tän1äkin osa vedenjakajaa kulkee erilaisten
1naiden, kuten Inoreeni- ja rapakivikukkulain sekä turve-

ja savimaiden yli, leikaten 6 kn1 eteläpisteen pohjoispuolella vinosti erään Pyhtään pitäjän läpi luoteesta
kaakkoon kulkevan vierinkiviharjun.
J{ymijoen sadealueen päävedenjakajan koko pituus
on 1,240.8 km. Tä1nä jakautuu rajoittavia jokialueita
kohti seuraavasti:
~Taasianjoen

vesialueelle 63.2 lnn
))
J{oskenkylänjoen
22.4 ))
)}
Porvoonjoen
35.2 )}
J{oketnäenj oen
273.6 >}
>>
)}
Ähtävänjoen
28.0 )}
J{ruununkylänjoen >>
5.6 )}
))
Perhonjoen
56.4 ))
)}
Lestijoen
26.8 >}
)}
Kalajoen
48.4 )}
))
Pyhäjoen
48.0 )}
)}
Vuoksenvirran
479.2 )}
))
Rakkolanj oen
5.2 )}
Vilajoen
3.2 >>
>>
)}
U rpalanj oen
26.0 >}
))
Virojoen
2.4 ))
>}
Summajoen
56.4 )}
))
Tavastilanjoen
12.8 >>
Rannikkoalueen
48.0 )}
>>
Yhteensä 1,240.8 km

2. jaQitus ja pinta-ala.
K.ymijoen sadealue jakautuu pääasiallisesti suurempiin
ja piene1npiin vesijaksoihin, joista usehn1nat purkavat
vetensä Päijänteeseen, joen suureen vesisäiliöön.
Täten laskee Päijänteeseen pohjoisesta kolme suurta
reittiä, joita nimitetään Viitasaaren, Saarijärven ja
Rautalammin reiteiksi.
l{eskimäinen näistä ja pohjoishnpaan ulottuva on
Viitasaaren reitti. Tärnän reitin pääosa on hydrografista
karttaa, taulu I, 3:as Nidos, ja pinta-alataulukkoa tehdessä
käsitelty kuuluvana ylimpään osaan päävesistöä, johon
n1yöskin Päijänne ja sen lähimn1ät rantaalueet ovat lasketut ja joka kartalla on 1nerkitty punaisella värillä. Tänlänmukaisesti alkaa päävesistö Vaasan ja Oulun läänien
rajalta, kulkee Pihtiputaan, Viitasaaren ja J{onginkankaan
pitäjien läpi Äänekoskelle, Viitasaaren reitin suuhun, ja
jatkuu edelleen etelään Laukaan läpi Haapakoskelle,
7 km Jyväskylästä itäänpäin. Tästä alkaa Päijänne, joka
ulottuu eteläisessä suunnassa J{alkkisten koskille, missä
J{ymijoki alkaa.
Yläjuoksussaan juoksee ioki Ruotsalaisen ja !{onniveden läpi, jonka jälkeen se jatkuu 1nonikoskisena kyn1inä
Kirkkojärveen ja Pyhäjärveen Iitin ja Jaalan pitäjissä.
Jätettyään viiJnemainitun järvel). juoksee joki SSW :ta
kohti aina Kymin pitäjän Pernon kylään saakka. Tällä
osalla, joka leikkaa Riihimäen-J{ouvolan radan heti

Korian aseman itäpuolella ja rnonessa kohden lähenee
J{ouvolan-I{otkan rataa, on joessa n1. 111. Voikan,
Kuusankosken, 1\Iyllykosken ja Anjalan kosket. Pernossa
jakautuu joki itäiseen ja läntiseen haaraan, jotka molen1n1at laskevat Suomenlahteen, edellinen J{otkan kaupungin luona kolmen suuhaaran kautta ja jälkimäinen Pyhtään ja Ruotsinpyhtään pitäjissä kahden haaran kautta.
Hydrografisella kartalla ja pinta-alataulukossa on
pääalue merkitty 1 :llä ja lisävesien alueet 2, 3, 4-18,
1nitkä ovat kartalle painetut suurilla punaisilla numeroilla. Eri sadealueiden alaosastot ovat 1nerkityt pienemmillä nun1eroilla ja kirjaimilla.
Ensin1äinen päävesistön lisävesi on Saanijärven vesijakso, joka koillisesta päin laskee päävesistöön Pihtiputaan kirkon lähellä ja joka kartalla on merkitty viheriällä värillä ja N:olla 2.
Toinen lisävesi, nimittäin Kivijärven reitti, laskee lännestä (N:o 3 kartalla, keltainen väri).
Lisävedet N:ot 2 ja 3 muodostavat päävesistön kanssa
Äänekoskelle saakka n. k. Viitasaaren reitin.
Äänekosken alapuolella saa päävesistö suuren lisäveden luoteisesta, nimittäin Saarijärven reitin (N :o 4-,
viheriäinen väri) ja äskenn1ainitun paikan ja Haapakosken
välillä laskee siihen koillisesta laaja Rautalammin reitti
(N :o 5, keltainen väri).
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Päijänteeseen laskevat lännestä seuraavat lisävedet,
nimittäin:
Jyväsjärven lisävesi (N:o 6, punasinervä väri),
1\([uurajärven lisävesi (N:o 7, viheriäinen väri),
J ämsän reitti (N :o 8, keltainen väri),
Isojärven vesijakso (N:o 9, viheriäinen väri),
Lwnmene- Vesijaon lisävesi (N :o 11, keltainen väri).
Idästä käsin laskee Päijänteeseen: Sysmän reitti (N:o 10,
punasinervä väri), ja etelästä Vesijärven lisävesi (N :o 12,
viheriäinen väri).
I{alkkisten koskien alapuolella tulee jokeen n1yöskin
Inuutamia suurempia lisävesiä. Niinpä laskee Konniveteen
pohjoisesta Räävelinjärven vesijakso (N :o 13, keltainen
väri) ja Konniveden-Kirkkojärven välisellä osalla lisääntyy vesimäärä myöskin lännestä käsin Sylvöjärven lisävedellä (N:o 14, keltainen väri).

Pyhäjärveen laskee pohjoisesta suuri Mäntyharjun
reitti (N:o 15, viheriäinen väri) ja Voikan ja Kuusankosken välillä tulee I{ynlijokeen idästä Valkealan reitin
vedet (N :o 16, keltainen väri).
Vielä on kartalle n1erkitty kaksi suureininasta Inerkityksestä olevaa lisävettä, nin1ittäin läntiseen laskuhaaraan
juoksevat Villikkalan lisävesi (N:o 17, keltainen väri) ja
Elimäen lisävesi (N:o 18, viheriäinen väri).
Allaolevassa taulukossa on kaikkien hydrografiselle
kartalle, taulu I, merkittyjen alueiden pinta-alat, päävesistön (kartalla punainen) eri osat ensiksi ja sen jälkeen
kaikki lisävedet vuoronsa Inukaan.
Pinta-alat ovat määrätyt planiinetrin avulla sekä
tasoitetut kartan eri asteikko-ruutujen Inukaan käyttämällä 0. Savander'in. tauluja asteverkkoruutujen pintaalojen lasken1ista varten 1 ).
1

Numero
kartalla,
taulu I

1

1

! Pinta-ala km2

Alueen nimitys

2
3
1 b
l c

1 d
1 e
l 1
4
1g
1 h

2

Alvajärven alue ................. .
Kolimajärven » ......•...........
Kolkkujärven lisävesi . . . . . . . . . .
126.2
Suvantojärven
>>
• • • • • • • • • •
92.6
Kolimajärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . .
379.7
Keiteleen alue ................... .
Saraveden >> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Leppäveden >>
••••••••••••••••••••
Päijänteen >>
••••••••••••••••••••
Ruotsalaisen-Pyhäjärven alue
Onalinjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134.3
Ruotsalainen-Pyhäjärvi.. . . . . . . 1,098.0
Kymijoki Lappalanjoen suun alapuo- ---~
lella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yhteensä km21

1

4
5
6
7
1 c
1d
1e

Yhteensä km 2

Kivijärven reitti (keltainen).

1.232.3

1

822.8

1

9 885.1

8
9
1

1

Pielaveden alue
284.9
Lammasjärven lisävesi ......... .
189.0
Petäjäsjoki ................... .
Pielavesi ..................... .
665.3 1.139.2
1,050.6
lVilakan alue .. ................... .
lViiniveden >>
372.3
Hirvijärven lisävesi ........... .
199.1
Kutaanveden
>>
••••••••••••
221.0
Sankarin
il
........... .
353.7
Suonteenselän >>
• •
• ••••••••
Niinivesi ..................... .
860.4 2,006.5
928.4
Rautalammin alue ................. .
586.0
Konneveden
>>
••••••••••••••••
Kuusveden
))
Hankasalmen lisävesi . . . . . . . . . . . 515.3
Lievestuoreenjärven lisävesi .... i 215.4;
Kuusvesi .................... 1~[1,557.2

1

Yhteensä km21

Saanijärvi ....................

1 a

2
3
1a
1b

1

Saanijärven lisävesi (viheriäinen).

3

512.8

598.5
2256.6
388.2
491.8
3,582.1

Pinta-ala km2

Alueen nimitys

Rautalammin reitti (keltainen).

5

Päävesistö (kartalla punainen).
l a

Numero
kartalla,
taulu I

1

447 5

1

1

6

Jyväsjärven lisävesi (punasinervä).l
Jyväsjärvi ........................
Yhteensä km2

1

Poikkeusjärven alue ................
288.4
Kivijärven
>>
,
Virvajärven lisävesi ............ ! 181.5
Kannonselän
;>
•••••••••••• i 192.8
. .... . .................... 1070 9
K lVIJarVl
1,445.2
403.2
Vuosijärven alue . ................ .
JY!uuruvejärven , ..................
269.2
2
Yhteensä km
2,406.0
1

1

1

l c

1 d

487.9
1

2
3
1b
4
5
1c
6

7
8
1 d

1

Muurajärvi ........................ [
Yhteensä km 2

_ ,_ . _

1

1

362.9
362.9

1

1

Jämsän reitti (keltainen).

8i

1

Saarijärven reitti (viheriäinen).
1 a

Muurajärven lisävesi (viheriäinen).

7

1

1

4

487.9

1
1

2
3
1b

7 . 267.9

447.5

2

Kyyjärven alue . . .. .. .. .. . . .. .. .. . .
418.5
Pääjärven ,
Vahankajärven lisävesi ........
371.4
Ison-Korpisen
»
........
157.4
Pääjärvi ......................
254.6
783.4
Saarijärven alue
'
Karankajärven lisävesi . . . . . . . .
428.2
Harjunjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
227.1
Saarijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
408.8 1,064.1
lVaarajärven alue
Haarasen lisävesi ..............
107.1
Lanneveden >>
• • • • • • • • • • • • • ·j
269.21
Pyhäjärven >>
• • • • • • • • • • • • • •
303.8
Naarajärvi .................... _!.~2:.!._1 847.2

3
1 a
1 b

1

1

1

Yhteensä km 2 [

1

1

1

Yhteensä km 2,1

-

1

.

Petäjäveden alue
Niemijärven lisävesi. . . . . . .....
138.6 .
Kintaudenjärven '> ••••••••••••
157.9:
.....
.
1
483
3i
P et aJavesi ....................
Kankarisveden alue ................ ~---~

9

r::~!:;e~ .~~~ija~~~. (vih.eri~i~.e.~): .1
Yhteensä km 2

1

·

1

1

779.8
700.9

1,480.7

236.7

1 236.7

1

1

3,113.2

1 ) Otto Savander, Tabeller för uträknande af gradafdelningseller polyederprojektion emellan Finlands latitudsgrader 59' och
700, upprättade på grund af Clarke'ska jorddimensioner, Fennia
n:o 11.

7

1

Numero
kartalla,
taulu I

1

toi

1

i 1a

1
1

1

2
1b
1c

Suonteen alue . .................... .
J ääs järven

Numero
kartalla,
taulu I

Mäntyharjun reitti ( viheriäinen ).

588.3

~~~~~ve~en

1

JaasJarvl

lisävesi ............
....................

1
1

207.9
528.7

736.6
385.2

Nuoramoistenjärven alue ............ ~--Yhteensä km

1

i

2

237.1
Härkäjärven lisävesi ..........
Rauhajärvi
.................. 1,237.3

ll8.4
Mallosjärven lisävesi ..........
Synsiäjärven
»
.......... 162.2
))
Kälkänjoen
.......... 212.4
Puulavesi .................... 1,252.0

1

1

Lahnaveden-S arkaveden alue
Peruv~den lisävesi ..............

1

1

11

1

i
1

Vesijako y. m.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6
7
1c

1

Lummene-Vesijaon lisävesi
(keltainen).

1

1

1

Yhteensä km 2 l
1

1

297.4
297.4

8
9
1d

1

Repoveden lisävesi ............
))
Torasjoen
.............
Vuohijärvi .....................

1

Yhteensä km 2

1

•

121

Vesijärven lisävesi (viheriäinen).
VesiJarvl ..........................
Yhteensä km2

332.41
197.9:
404.61

934.9

i

51487.0

1

1

1

.1

496.0
496.0

Valkealan reitti (ke.l.ta. ~.· n. e. n. )......
Kivijärvi-Lappalanjärvi

16

171

1

1

11 1299.6

Yhteensä km2

1

Räävelinjärvi y. m. . ............... i
Yhteensä km 2

1

~-------------~----+~~---·

1

Räävelinjärven vesijakso (keltainen).

155.3
523.8
653.6

1

1

13

11745.0

- - - 1,332.7

Vuohijärven alue

1
1

1

))
Pyhäveden
..........
Lahnavesi-Sarkavesi ............

1

1

- - 1,474.4

Puulaveden alue

3
4
5
1b

11710.1

!

1

Kyyveden alue

2
1 a

1

)>

Pinta-ala km2

Alueen nimitys

15

Sysmän reitti (punasinervä).

1

1

Pinta-ala km?

Alueen nimitys

1

977.0
977.0

11,299.6

Vi~~:~~=il=~ lis~~~~~. ~~~ltaine~)...

1

1

Yhteensä km2

.
172 6
172.6

1

14

181
Sylvöjärven lisävesi (keltainen).
Sylvöjärvi y. m.

1

. .................
Yhteensä km2 l
1

385.8
385.8

K.oska hydrografisessa suhteessa on tärkeätä tietää
n1iten pellot, niityt, Inetsät ja arvottomat maat sekä
vedet jakautuvat eri sadealueissa, ovat tarpeelliset tiedot
näistä suhteista kootut seuraavaan taulukkoon. Tämä
perustuu Tilatloman väestön Alakomitean antainiin tietoi-

•

1

Elimäen lisävesi (viheriäinen).
Teutjärvi ......................... .
Yhteensä km 2
Kymijoen koko sadealue

203.1
\
1

hin 1naan eri kuntien pelto-, niitty- ja n1etsäaloista sekä
tietoihin kuntien vesialueista, jotka insin.ööri Onni Ollila
on laskenut. Koska usein1mat kunnat kuuluvat eri sadealueihin, on ollut välttämätöntä määrätä pinta-alat planimetrin avulla ja sen jälkeen tasoittaa ne.

~~----------------------------~------~------·-----.----------~------------P-----------Metsää ja
Peltoa
Niittyä
Vettä
N:o

1
2

3
4

5
6

7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
118

Alueen nimitys

203.1
\36,716.5
1

Pinta-ala
km2 --k~-;-l-~1;- -km;-

r-

arvot. maata

~~-- k~~-;;;--

--

km2 ~~-~~~--

Päävesistö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,885.1
473.21 4.8
379.1
3.8
6,481.1 165.6
2,551.7 25.8
Saanijärven lisävesi.. . . . . . . . . . . . .
447.5
8.4
1.8
22.3
5.0
374.8 83.8
42.0
9.4
Kivijärven reitti.. . . . . . . . . . . . . . . 2,406.0
52.1
2.2
64.7
2.7
1,947.4 1 80.9
341.8 14.2
Saarijärven
» . . . . . . . • . . . . . . . . 3,113.2
125.4
4.0
87.9
2.8
2,503.3 80.4
396.6 12.8
Rautalammin >> • • • • • • • • • • • • • • • • 7,267.9
276.0
3.8
373.4
5.1
5,009.4 69.0
1,609.1 22.1
Jyväsjärven lisävesi . . . . . . . . . . . .
487.9
27.8
5.7
23.8
4.9
389.3 79.8
47.0
9.6
Muurajärven
>>
• • • • • • • • • • • •
362.9
14.2
3.9
12.9
3.5
283.7 78.2
52.1 14.4
Jämsän reitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,480.7
75.8
5.1
51.5
3.5
1,237.5 83.6
115.9
7.8
Isojärven vesijakso . . . . . . . . . . . . . .
236.7
9.5
4.0
7.1 i 3.0
172.1 72.7
48.0 20.3
Sysmän reitti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,710.1
84.6
4.9
74.1
4.3
11239.2 72.5
312.2 18.3
Lummene-Vesijaon lisävesi . . . . . .
297.4
16.1
5.4
11.5
3.9
200.8 67.5
69.0 23.2
Vesijärven lisävesi . . . . . . . . . . . . . .
496.0
46.3
9.3
24.9
5.0
273.1 55.1
151.7 30.6
Räävelinjärven vesijakso . . . . . . . .
977.0
55.2
5.6
46.9
4.8
684.8 70.1
190.1 19.5
Sylvöjärven lisävesi.. . . . . . . . . . . . .
385.8
41.8 10.8
19.6
5.1
256.2 66.4
68.2 17.7
Mäntyharjun reitti . . . . . . . . . . . . . . 5,487.0
255.1
4.6
273.5
5.0
3,691.5 67.3
1,266.9 23.1
Valkealan
»
. . . . • . . . . . • . . • 1.299.6
60.3
4.6
51.1
3.9
948.5 73.0
239.7 18.5
Viliikkalan lisävesi . . . . . . . . . . . . . .
172.6
53.8 31.2
18.9 10.9
99.4 57.6
0.5
0.3
Elimäen
»
•. •• •• . . . . •. . .
203.1
55.3 27.2
20.4 10.0
119.9 59.1
7.5
3.7
__Y_h_t-ee_n_s_ärj-36-,7-1-6.-5~,--1-,7-30-.9~1-4-.7~l--1-fi6-3-.6~l--4-.3~l~2-5-,9-12-.-0+-7-0.-6~l--7-51-0-.0~I2_0_.4_1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Allaolevaan taulukkoon on lisäksi koottu tietoja
niiden kolmen suuren reitin pinta-aloista, jotka pohjoisesta laskevat Päijänteeseen, näiden reittien yhteisen
juoksun alueesta Päijänteeseen Haapakosken kautta,
sekä koko sadealueesta Kalkkisten koskien luona, missä
Kyn1ijoki alkaa ja Piirteenvirran kohdalla, kaikkien jokeen
laskevien isompien lisävesien alapuolella.
Sekä Haapakoskesta että Kalkkisten koskista ja Piirteenvirrasta on olemassa täydellisiä vesimääräkäyriä,
jonka takia tiedot ovat tärkeitä, jos tahtoo verrata
näiden alueiden purkautumissuhteita.
Molemmista viimeisistä taulukoista näkyy, että l{ymijoen sadealue Kalkkisten koskien luona on 26,136.3
lnn 2 sekä joen suulla Suomenlahden rannalla 36,716.5
lnn2 •

Sadealue joen alkupisteen yläpuolella, on siis n. 71%
joen koko sadealueesta, mikä seikka, kuten ennen on
mainittu, vaikuttaa ettei vesilnäärä lisäänny suuta kohti
san1assa 1näärässä kuin joissa yleensä.
Joen koko sadealueesta on 20.4% vettä, mikä seikka
puolestaan vaikuttaa, että vesi1näärän 1nuutokset joessa
pysyvät sangen ahtaissa rajoissa. Kalkkisten luona on
vesien ala 20.6% ja Piirteenvirran kohdalla 20.8% vastaavien alueiden koko pinta-aloista.
Lisävesistöistä on Vesijärven lisävesi se, missä järviala on suhteellisesti suurin, nimittäin 30.6% koko pintaalasta.
l{uten taulukoista näkyy, ovat pelto- ja niittyrnaat
pinta-aioiltaan pieniä, tehden 4. 7 ja 4.3% koko alueesta, jota
vastoin pääosa eli 70.6% on Inetsää ja arvotonta maata.

r-~--------------------------~----~--------~--------~----------~--------~
Peltoa
Niittyä
Vettä
N:o

Alueen nimitys

Pinta-ala
km2

Viitasaaren reitti ............... . 6,221.4
Saarijärven
1>
••••••••••••••••
3,113.2
Rautalammin >> • • • • • • • • • • • • • • • • 7,267.9
Alue Haapakoskelie asti ....... . 17,482.5
» Kalkkisten koskiJle asti ... . 26,136.3
Piirteenvirtaan asti ....... . 35.842.8

~.4

150.1 II 125.4
4.0
276.0
3.8
598.0
3.4
1,026.4
3.9
1,564.6 1 4.4
1

II

1

1

204.51
87.9
373.4
706.41
1,029.9
1,484.1 1

3.3
2.8
5.1
4.1
4.0
4.1

1

4,552.0 173.2
2,503.3 80.4
5,009.4 69.0
12,726.7 1 72.8
18,687.7 71.5
25,342.3 1 70.7
1

1

1,314.8121.1
396.6 112.8
1,609.1 22.1
3,451.4119.7
5,392.3 20.6
7,451.8 1 20.8

3. Yleinen geologinen katsaus.
Kymijoen vesistö käsittää yleisin piirtein nähden
järvirikkaan, pieniylänköisen alueen, Inissä vuoriperä on
ylipäänsä irtaimien n1aalajien peittämä, pistäen esiin
ainoastaan siellä täällä mäkien rinteillä ja huipuilla. Yksi
km·toista, taululla IV, 3:as Nidos, kuvaa tärkein1pien Inaalajien esiintymistä alueella 1 ). Erityistä vuoriperäkarttaa
ei tätä julkaisua varten ole tehty, vaan viitataan seuraavassa selonteossa äsken1nainittuun yleiskatsaus-karttaan
ja hydrografiseen karttaan, taulu I.
Irtaimet rnaalajit ovat kaikkialla vuoriperällä, joka on
muodostunut maapallon ensi aikoina, ennen sitä geologista aikakautta, mitä nimitetään kambriseksi ja mikä
käsittää vanhin1man 1nuodostuman, jossa on selviä kivettymiä yleisesti levinneestä eläimistöstä.
Vuoriperän pääosan n1uodostavat alkuvuoreen tahi
arkeiseen ajanjaksoon kuuluvat kovat, kiteiset vuorilajit,
graniitti, gneissi ja liuske. Alueen eteläosa lähinnä Kylnijokea on kuitenkin suurimmaksi osaksi rapakiuigraniittia,
porfyyristä, helposti rapautuvaa vuorilajia, joka kuuluu
proterotzooiseen ajanjaksoon, eli aikaan lähinnä ennen
kambrista aikakautta.
1)

Kartta on tehty Geologisen toimiston karttalehtien N:o

7, 27, 13, 8 ja 22, mittakaavassa 1:200,000, sekä C2, mittakaavassa 1:400,000, mukaan. Koska geologiset yksityiskohtai-

set tutkimukset eivät ulotu Jyväskylää ja Pieksämäkeä pohjoisemmaksi on kartan yläosa sangen epätäydellinen.

Vuorilajit ovat, kuten esim. graniitti ja rapakivigraniitti, osittain eruptiivista laatua, Inuodostuneita maan
sisästä tunkeutuvien, sulana juoksevien mag1namassojen
hyyty1nisen kautta, osaksi, kuten liuskeet, alkuperäisesti
n1uodostuneet kerrostumisen kautta, siis n. k. sedinlentäärisiä vuorilajeja. Näinä viimeksimainitut vuorilajit
eivät kuitenkaan enään ole alkuperäisessä tilassaan, vaan
ovat olleet muutoksen eli Inetamorfosin alaisina ja senkautta saaneet kiden1äisen laatunsa. Yhä uusiiutuvien
vuorijonopoimutusten kautta ovat nän1ä tulleet graniittin1agn1an kanssa yhteyteen ja sekoittuneet siihen, jonka
ohessa alkuaan vaakasuorasti järjestyneet kerrokset ovat
joutuneet ene1nmän tahi vähe1nn1än pystysuoraan asenlaan.
l{uten jo Inainittiin, on vuoriperä vesistön eteläosassa
rapakivigraniittia. Tämä rapakivialue ulottuu koko
Salpausselän eteläpuolella olevan alueosan sekä koko
Valkealan reitin yli ja sitäpaitsi länttä kohden aina Pyhäja Kirkkojärvelle saakka, n. 6 kn1 Iitin kirkon ohi ja
Jaalan kirkolle, sekä pohjoiseen päin siihen viivaan asti,
joka suunnassa E.__-W ajatellaan vedetyn Vuohijärven
yli ja joka leikkaa Kouvolan-Kuopion rautatien n. 3 lnn
l{irjokiven pysäkin pohjoispuolella. Räävelinjärven lisäveden alueella, Ylä-Räävelinjärven eteläpuolella, Inuodostaa rapakivigraniitti myöskin suurehkon alueen. Niillä
alueilla, jotka ovat rapakivigraniittia, ei ylipäänsä esiinny
muita vuorilajeja.

Heti rapakivialueen länsi- ja pohjoispuolella aina
Vesijärvelle saakka lännessä sekä Heinolan ja Mäntyharjun kirkkojen ohi pohjoisessa, on vuoriperän pääosana
nuoren1pi, granaatteja sisältävä graniitti, ja tärnän alueen
pohjoispuolella kulkee leveä vyöhyke Päijänteen eteläosan yli melkein ENE-suuntaan, n1ikä vyöhyke etupäässä
on gneissin1äistä vuorilajia, pääasiallisesti kiillegneissiä,
sarvivälkegneissiä ja suonigneissiä. Tän1ä vyöhyke, jossa
kuitenkin on isoja aloja vanhen1pia, suureksi osaksi rnyöskin gneissirnäisiä graniittej a, ulottuu pohjoisessa I<:uhnloisten, Luhangan, Hartolan, Joutsan ja Hirvensalmen
kirkkojen ohi ja jatkuu Mikkelin pohjoispuolella nauhan
muotoisena alueen itärajaa pitkin I<:antalan asernalle,
kääntyen Pieksärnäen pitäjässä luodetta kohden, jolloin
vuorilajikin muuttuu kiilleliuskernaiseksi gneissiksi.
N. 12 km I<:uhmoisten kirkon pohjoispuolella alkaa
suurempi alue, jossa on tyypillisiä massan1aisia graniitteja,
n. k. nuoren1pia graniitteja. Se ulottuu koko Päijänteen
ja I<:eiteleen länsipuolella olevan vesistön osan yli aina
I<:ivijärven kirkolle saakka ja jatkuu kiilan n1uotoisena
kaakkoon Päijänteen yli aina Mikkelin tienoille saakka.
I<:ymijoen sadealueen pohjoisin1massa osassa lienee
vuoriperä pääasiallisesti vanhernpia graniitteja ja liuskeita.
Tärnän yleisen katsauksen jälkeen käyrnn1e seuraavassa lyhyesti käsittelemään vuoriperän esiintyn1istä
jokaisessa erityisessä hydrografisessa aineessa.
Mitä ensinnä tulee niihin kohneen pohjoisesta Päijänteeseen laskevaan pääreittiin: Viitasaaren, Saarijärven
ja Rautalamnrin reitteihin, ei näitä ole geologisessa suhteessa yksityiskohtaisesti tutkittu.
Suornen Maantieteellisen Seuran julkaisernan Sumnen
I<:artaston rnukaan kuuluisi Saarijärven reitin vuoriperä
suurin1maksi osaksi yllärnainittuun massan1aisten, nuorempain graniittien ryhmään.
Samaan graniittimassiiviin voisi myöskin laskea vuoriperän suurinunalla osalla V iitasaaren reittiä, nimittäin
koko lounaisosalla aina I<:ivijärven kirkon luo pohjoisessa
sekä Viitasaaren ja Sumiaisten kirkkojen luo idässä.
Jäljellä olevalla alueen osalla on kokoonpanaltaan tunternatonta alkuvuorta.
Pääasiallisesti tunten1atonta vuorilajia on n1yöskin
vuoriperä pohjoisosalla Rautalammin reittiä; eteläosan
vuoriperä on pääasiallisesti vanhempia gneissigraniitteja
ja graniittigneissejä. Ainoastaan alueen eteläisin osa
Lievestuoreen järven yrnpärillä ja eteläpuolella kuuluu
edellämainittuihin rnassarnaisiin nuoren1piin graniitteihin,
jota paitsi pieni osa tätä graniittialuetta Mäntyharjun
reitin rajalla sisältää eriikäisiä arnfiboliitteja.
Usein mainittu suuri nuoren1pain graniittien alue
käsittää, paitsi osia vesistön koln1esta suuresta reitistä,
koko Jyväsjärven vesijakson, koko lVIuurajärven lisäveden
ja koko Jämsän reitin ynnä vielä Isojärven vesijakson,
paitsi sen eteläisintä osaa, rnissä vuoriperä on kiillegneissiä ja vanhempia graniitteja.
Päävesijaksoksi rnerldtyllä alueella (taululla I, 3:as Nidos, punainen) kulkevat nuorernmat graniitit keskeytynrättä Päijänteen länsirantaa pitkin n. 12 km I{uhnloisten

kirkon pohjoispuolelle sekä sen itärantaa pitkin n. 6 kn1
Luhangan kirkon pohjoispuolelle.
Siellä ja täällä esiintyy kuitenkin graniittimassiivin
alueella rnuitakin vuorilajeja. Niinpä esim. kulkee Jän1sän
kirkon eteläpuolella Tiirinselän lahdesta Päijänteessä
WNW:een n. 12 km pitkä ja 6 km leveä kiilleliuskevyöhyke; nämä vuorilajit muodostavat yhdessä sarvivälkegneissin, suonigneissin ja an1fiboliittien kanssa lisäksi
pienernpiä ryhrniä Järnsän reitillä, kaakkoispuolella Rautavettä ja itäpuolella I<:ankarisvettä.
Suuren graniittimassiivin eteläpuolella, lähinnä Päijännettä olevalla alueella, on vuoriperä suurimmaksi
osaksi gneissejä, liuskeita ja vanhernpia graniitteja. Niinpä
jatkuu Isojärven vesijakson eteläosan yli kulkeva, n. 4
krn leveä kiillegneissivyöhyke itää kohti aina Päijänteen
rannalle saakka. Tän1än eteläpuolella on 1.5 a 4 krn
leveä vyö vanhen1paa porfyyrista graniittia Isojärven
vesijakson eteläkärjen ja Päijänteen välillä ja sitä seuraa
sarnaan suuntaan kulkeva kiilleliuskevyö, joka alueen
länsirajalta 4 krn:n levyisenä vähitellen kapenee Päijänteeseen päin. Viirneksirnainitun liuskevyön eteläraja on
n. 3 lnn I<:uhn1oisten kirkon pohjoispuolella.
Äskerunainitun kirkon läheisellä seudulla ja sen länsipuolella aina alueen rajalle saakka on vuoriperä kiillegneissiä ja sarnanlaatuista on rnyöskin vuoriperä Lummene-Vesijaon lisäveden pohjoispuoliskolla. Itäpuolella
l(uhnloisten kirkkoa kulkee Päijänteen rantaa pitkin
vyö, jonka pohjoisosa on nuorernpia granaattipitoisia, ja
eteläosa vanhen1pia graniitteja ja joka pistää etelässä n.
2 km Padasjoen kirkon ohi sekä ulottuu LummeneVesijaon lisäveden eteläosan sekä Päijänteen lähirnpäin
saarten yli, kuten Vinnalan y. m.
Etelään Padasjoen kirkosta on vuoriperä Päijänteen
länsipuolella sekä Vesijärven länsi- ja eteläpuolella suurinlmaksi osaksi kiillegneissiä. Ainoastaan Asikkalan kirkon pohjoispuolella Päijänteeseen pistäväliä nien1ellä ja
I<:irjasniemi-nimisen niernen itäisellä puoliskolla on isompia
ryhrniä nuorempia granaattipitoisia graniitteja. Tämä
vuorilaji muodostaa rnyöskin vuoriperän Vesijärven lisäveden koHlisosalia ja Päijänteen kaakkoisilla saarilla ja
rantamilla aina Kalkkisten koskien luo pohjoisessa.
Päijänteen itäpuolella, suuren, nuorernpia graniitteja
sisältävän alueen luota pohjoisessa I<:alkkisten koskien luo
etelässä on vaihdellen kiillegneissiä ja vanhernpia graniittej a.
I{iillegneissi muodostaa suurempia yhtenäisiä alueita
Luhangassa, kirkon pohjois- ja eteläpuolella, Sysrnän
kirkon yrnpärillä ja heti pohjoispuolella I{alkkisten koskia.
Ensinrnainittu alue ulottuu itää kohti n. 4 km Sysmän
reitin rajan yli ja tästä pistää koilliseen Leivonrnäen
kirkolle graniittirnassiivin lävitse kapea sarvivälkeliuskenauha. I{iillegneissialue Sysmän kirkon ympärillä jatkuu
itäänpäin Sysrnän reitin eteläosan yli ja ulottuu lännessä
Päijänteen länsirantaan saakka, etelässä Majaveteen ja
pohjoisessa sen pitkän lahden etelärannalle, joka Päijänteestä pistää kaakkoon Hartolan kirkkoa kohti.
Graniitti taasen muodostaa kaksi suurernpaa aluetta,
joista toinen ulottuu Luhangan kirkolta etelään Sysn1än
reitin alueelle ja toinen sijaitsee Majuveden eteläpuolella
Sysrnässä.
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Mitä vuoriperaan Sysmän reitillä tulee, on se alueen
eteläosassa, aina Hartolan kirkolle ja Suonteen etelärantaan saakka pohjoisessa, kiillegneissiä ja suonigneissiä;
ensilunainittu vuorilaji esiintyy 1nyöskin yleisesti Joutsan kirkon kaakkoispuolella, Suonteen ja Jääsjärven
välillä sekä lisäksi alueen luoteisrajalla Luhangan ja
Leivonn1äen pitäjissä. Muuten on vuoriperässä tällä
reitillä sekä nuoren1pia että vanhempia graniitteja. Vanheinmat graniitit valtaavat pääosan alueesta länsipuolella
sitä viivaa, joka yhdistää Hartolan ja Joutsan kirkot ja
jatkuu NNE:ta kohti reitin rajalle, jota vastoin nuoremnlat graniitit n1uodostavat suuren1man yhtenäisen alueen
Suonteen eteläosan ympärillä, gneissivyöhykkeen pohj oispuolella.
Jos sitten1min tarkastetaan Mäntyharjun reittiä, huonlataan, että suuri nuoren1pien graniittien muodostama
n1assiivi pistää kiilan muotoisena alueen yli aina l{ouvolan-Kuopion radalla olevalle Otavan asemalle saakka.
Tätä kiilaa rajoittaa lounaassa Leivonmäen kirkolta
Otavan asemalle vedetty viiva ja koillisessa kulkee raja
viimeksi mainitusta paikasta pitkin Puulaveden koillisrantaa melkein luoteiseen suuntaan Mallosjärvelle, l{angasnieinen kirkon koillispuolella. 'I'ästä lähtien on raja
epäsäännöllinen, sillä Mallosjärven pohjoispuolella lähtee
tästä kiilanmuotoisesta alueesta koilliseen pienempi lisäke
Kut01najärveä, Härkäjärveä ja l{yyvettä kohti.
Lähinnä tämän nuoreinpien graniittien alueen koillispuolella on vuoriperässä vanheinpia graniittej a, jotka
muodostavat kaksi suurta yhdistettyä aluejaksoa, toisen
Mäntyharjun reitin pohjoisiminassa osassa, Niskajärven
pohjois- ja länsipuolilla ja toisen Puulaveden ja Kyyveden
välillä. l\1yöskin lounaispuolella mainittua kiilaninuotoista graniittialuetta on Puulasalmen eteläpuolella ja
Inyöskin Puulaveden ja Ryökäsveden välillä, viimeksimainitun järven itäpuolella sekä Tuusjärven ympärillä
pienempiä alueita, joissa vuoriperä on vanhempia graniitteja.
Mäntyharjun reitin itärajaa pitkin, sen pohjoisesta
päästä aina Mäntyharjun kirkolle saakka, kulkee gneissivyöhyke, kuuluva suureen gneissi- ja liuskealueeseen,
jonka pääosa lankee Vuoksen-virran vesistöön ja joka
lännessä ulottuu Sysmän reitin eteläosan ja Räävelinjärven vesijakson pohjoisosan yli. Kysymyksessä olevan
vyöhykkeen yläosa kulkee Pieksämäen kirkon länsipuolitse Rautalanunin ja Mäntyharjun reittien rajaa
pitkin ja se on Kantalan asen1alle saakka etelässä kiilleliuskemaista gneissiä. Tässä alkaa kiillegneissi, joka
graniittialueiden läheisyydessä usein muuttuu suonigneissiksi. Kantalan asen1an luona on gneissivyöhyke
n. 11 km leveä. Se ulottuu edelleen Inelkein koko l{yyveden ylitse ja kapenee kärjeksi Otavan aseman luona.
Aseman eteläpuolella levenee vyö ja käsittää, pieniä
graniittialueita lukuun ottamatta, koko alueen Mäntyharjun reitin läntisen ja itäisen rajan välillä, Otavan
aseman ja Hirvensalmen kirkon luota pohjoisessa Mäntyharjun kirkolle etelässä.
Eteläpuolelta Mäntyharjun kirkkoa aina n1uutamia
km Kirjokiven pysäkin pohjoispuolelle saakka on vuoriperä muodostunut pääasiallisesti nuoremmista granaatti-

pitoisista graniiteista. Tätä graniittialuetta lävistää kuitenkin Sarkaveden pohjoispuolella lännestä itään kulkeva
kapea suonigneissivyö, ja pitkin rajaa Räävelinjärven
vesijaksoa vastaan kulke'e luolavedestä pohjoisessa Vuohijärven luoteisen pään ohi muutmnia kin leveä kaistale
gabron1aisia vuorilajeja, jotka ijältään ovat rapakivigraniittien ja nuoren1pien graniittien välillä.
Mäntyharjun reitin eteläisiinmällä osalla, äsken Inainitun graniittialueen eteläpuolella, on vuoriperä suuriinnwksi osaksi muodostunut rapakivigraniiteista.
Räävelinjärven vesijakson piirissä on vuroriperä alueen
pohjoispuoliskolla, Ala- ja Ylä-Räävelinjärvien luoteispuolella, pääasiallisesti kiillegneissiä ja vanhen1paa suonigneissiä, jota vastoin rapakivigraniitti ja vähässä Inäärässä nuoren11nat graniitit sekä gneissi ja gabrovuorilajit
muodostavat eteläosan.
Mitä l{yn1ijoen Inuihin lisävesiin tulee, on Sylvöjärven
lisävedellä vuoriperä graniittia ja gneissiä, jota vastoin
vuoriperä sekä Valkealan reitillä ja Viliikkalan lisävedellä
että Elimäen lisävedellä on Inuodostunut yksinOinaan
rapakivigraniiteista.
Jos lopuksi tarkastetaan aluetta lähinnä Kymijokea,
on vuoriperä Ruotsalaisen ympärillä ja joen seutuvilla
Inainitun järven yläpuolella kiille- ja sarvivälkegneissiä,
jota paitsi täällä esiintyy sekä nuorempia että vanhempia
graniittej a. Konniveden ympärillä ovat graniitit voitolla
ja graniittialue ulottuukin jokea pitkin tästä järvestä
Kirkkojärvelle ja Pyhäjärvelle saakka, mis.sä aikaisen1min
mainittu aina Su01nenlahteen saakka joen suulle ulottuva
rapakivialue alkaa.

l{uten jo tämän luvun alussa huomautettiin, pistää
kiinteä vuoriperä esiin ylimalkaan ainoastaan siellä ja
täällä, koska irtaiinet Inaakerrokset peittävät suurimman
osan siitä. On kuitenkin alueita, missä vuoriperä on
tavallista enen1män paljaana. Näihin n. k. vuorisiin
alueihin kuuluvat esin1. Päijänteen lähimmät ympäristöt,
Ky1nijoen lähin alue Konnivedeltä Pyhäjärvelle ja l{irkkojärvelle, Sylvöjärven lisävesi, Valkealan reitti ja muutamat osat Räävelin vesijaksoa.
Kaikki irtonaiset maalajit kuuluvat kvartäärikauteen,
sillä ne ovat Inuodostuneet n. k. jääkauden aikana tahi
sen jälkeen, jolloin koko maa oli n1ahtavan jääkerroksen
peittämä.
Vanhin irtonaisista muodostumista ja se, joka 1nyöskin
valtaa suurin1n1an osan alueesta, on n. k. moreenisora
eli murtokivisora. Tämä on geologien mielipiteen mukaan
nuwdostunut osaksi sorajoukoista, jotka ovat syntyneet
vuoriperän rapautumisen kautta ennen jääkautta tahi
sen aikaisen pakkasrapautun1isen vaikutuksesta, osaksi
aineksista, jotka jää on kuluttanut ja n1urentanut kiinteästä vuoresta. l\!Iahtavien jäätikköjen hitaisesti liikkuessa Inaan ylitse siirtyivät näinä ainesjoukot paikasta
toiseen, sekoittuivat ja jäivät paikoilleen jäätikköjen
sulaessa, nnwdostaen peiton kiinteän vuoriperän päälle.
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Moreenisorassa on iso1npia ja pienen1piä, tavallisesti
kuhnikkaita kiviä, jotka n1uodosta1natta kerroksia ovat
yhteenliittyneet hienom1nan, väliin tomunhienon tahi
savin1aisen ja usein kovasti yhteen puristetun teräväsärnläisistä kivisirpaleista syntyneen soran avulla.
Moreenisoraa on alueella kahdenlaatuista, ni1nittäin
n. k. kovaa moreenisoraa ja huuhdottua moreenisoraa.
Kova moreenimuoto, myöskin tunnettu nin1ellä pikimaa,
on hyvin kiinteärakenteista, jonka aiheuttaa pölyntapainen, savin1ainen sideaine, jota vastoin huuhdotussa moreenissa ei ole tällaista sideainetta ja se on irtonaista,
hietaista n1aalajia.
l{ova n1oreeni on alueella vallitsevana varsinkin sen
pohjoisosalla ja se n1uodostaa useassa paikassa harjuja ja
kukkuloita. Huuhdottua moreenia esiintyy pääasiallisesti
eteläosassa.
Moreeni1naitten esiintyn1inen Kyn1ij oen vesistöalueella
käy selville 1naalajikartasta, taulu IV, jota kuitenkin,
1nitä tulee Jyväskylän pohjoispuolella olevaan osaan,
täytyy pitää epäluotettavana. l{uten kartasta näkyy,
peittävät 1noreenilnaat yleensä suuri1nman alan, paitsi
eräillä alueilla lähinnä jokea, n1issä savimaat ovat valtavamn1at.
Läheisessä yhteydessä Inoreenisoran kanssa on n. k.
vierinkivisora, joka esiintyy enilnmäkseen pitkissä selänteissä, n. s. vierinkiviharjuissa. Nämä harjut ovat ylipäänsä 1nuodostuneet löyhästä, enenunän tahi vähen1Inän selvästi kerrostuneesta eri karkeasta sorasta ja hiekasta sekä suuremmista tahi piene1nmistä, hyvin pyöristyneistä vierinkivistä, ibnan sitä savimaista sideainetta,
joka on 111oreenisoran tunnus1nerkkinä.
Vierinkiviharjuja pidetään fluvioglasiaalisina 1nuodostun1ina, jotka ovat syntyneet sulavesivirtain vaikutuksesta, kun nän1ä kanavissa jään alla ovat etsineet itselleen
tietä jään reunalle. Nän1ä virrat kuljettivat 1nukanaan
moreeniaineksia, huuhtoivat pois hienoimn1at hiukkaset,
pyörittelivät ja hioivat kivet sileiksi sekä lopuksi kerrostuttivat 1nukanaan kuljettmnansa ainejoukot jääkanavan
alapäähän. Sitä Inukaa kun jäänreuna sula1nisen kautta
vetäytyi taaksepäin laskeutuivat sorajoukot toistensa
taakse ja täten Inuodostui kapeita, pitkänOlnaisia harjuja
ja selkiä, välistä 1nyöskin kukkulariviä tah~ leveämpiä
ylängöitä ja kenttiä.
Vierinkiviharjut kulkevat kaikkialla yhdensuuntaisesti
hienoksi hiotussa kalliossa lukuisasti löytyvien Ul:J-rteiden
kanssa, jotka ovat syntyneet kun sisän1aanjään alaosassa
löytyvät kivet ovat hankautuneet vuoriperää vastaan, ja
näiden uurteiden avulla saatmnme n1e suurella tarkkuudella Inäärätä jään liikuntasuunnan.
Toisiaan risteilevät uurteet osoittavat, että sisämaanjäällä on eri aikoina ollut eri liikuntasuunnat.
K.ymijoen sadealueelia on uurteiden suunta eni1nn1äkseen N-S tahi NvV-SE ja samaan suuntaan kulkevat
1nyöskin vierinkiviharjut. Päijänteen kaakkoispuolella
on kuitenkin uurteilla NE-SW-suunta.
Geologisessa suhteessa vähe111111in tunnetulla, Jyväskylän pohjoispuolella olevalla osalla aluetta on kartalle

merkitty ainoastaan 1nuutamia isompia harjuja. Näiden
suunta on yleensä NW-SE.
Vierinkiviharjuista Päijänteen länsipuolella lienevät
Petäjäveden harju, Jämsän-Keuruun harju ja AsikkalanLummeneen harju tärkeinunät.
Ensin1nainittu harju, joka on muodostunut useista
lyhyemn1istä harjanteista, alkaa Jämsän ja l{orpilahden
pitäjien rajalta, kulkee luoteista kohti Petäjäveden kirkonkylän kautta ja päättyy n. 10 kn1 tämän luoteispuolella.
Jäinsän-I{euruun harju lähtee eräältä Jämsän kirkon
luoteispuolella olevalta suuremmalta hiekkakentältä ja
jatkuu n. 20 km luoteiseen suuntaan vedenjakajan yli
l{okemäenjoen vesistöalueelle.
l{ohnas n1ainituista harjuista eli Asikkalan-Lunlmeneen harju alkaa Salpausselän rinnakkaisharjulta n. 5 lun
Asikkalan kirkon \VSW-puolella ja kulkee luoteiseen
Padasjoen ja osaksi l{uhmoisten pitäjien kautta Luminenejärvelle. Sillä on yleensä hyvin selvä harjun muoto, joka
kuitenkin paikkapaikoin on katkonainen ja Padasjoen
pitäjän Maakeskin kylän luona 1nuuttuu suure111maksi
soraken täksi.
Päijänteen eteläpäästä lähtee kaksi suure1npaa harjua
NNE:een. Toinen alkaa 1nuutan1ia kn1 Asikkalan kirkon
eteläpuolella ja kulkee ensin Päijänteen länsirantaa pitkin
sekä sitten viistoon järven yli, jättäen ainoastaan muutamat kapeat salmet, Pulkkilansahnen ja l{äkisahnen yhdistäinään Päijännettä sen eteläisimmän selän kanssa (kts.
kuv. 53, sivu 53). Itärannalla jatkuu harju vielä n.
10 kn1:n n1atkan Sysmän pitäjään.
Toinen harju, jonka pituus on n. 70 km, alkaa muutamalta pieneltä saarelta Päijänteessä, kulkee l{ymijoen
yli l{alkkisten kylän luona ja jatkuu Hartolan kirkonkylään sekä täältä edelleen Joutsan kirkonkylän kautta
Suonteen luoteispäähän. Paikoittain n1uodostaa harju
n1atkallaan hiekkakankaita, toisinaan se katkee, mutta
pitkillä matkoilla on se aivan selvä harjanne, joka yleensä
ei kuitenkaan kohoa 20 111 korkeamlnalle ympäröivästä
kangasmaasta.
N. 6 km J outsan kirkon luoteispuolella alkaa eräs
harju, joka kulkee melkein pohjoiseen suuntaan Päijänteessä olevan Rutalahden kaakkoispäähän ja sieltä edelleen Toivakan kirkolle Leppäveden etelärannalla.
Heinolan kaupungin luona leikkaa l{ymijoki erään
sangen selvän harjanteen, joka alkaa Ruotsalaisen kaakkoispäässä ja jatkuu NNE-suuntaan Heinolan pitäjän
kirkonkylään ja täältä edelleen, vaikkakin vähem1nän
selvästi n1uodostuneena, n. 12 km:n 1natkan. Heinolassa
Jyrängön virran pohjoispuolella on harjun korkeus n,
44 m yli joen vedenpinnan.
Muista vierinkiviharjuista Päijänteen itäpuolella mainittakoon kaksi harjua Pieksän1äellä, jotka jatkuvat
Vuoksen-virran vesistöalueella ja joidenka suunta on
NW-SE.
Salpausselän ja sen pohjoisen rinnakkaisharjun välillä
kulkee 1nonta enen1män tahi vähen1n1än selvää vierinkiviharjua.
Niinpä on Valkealan reitin rajana koillisessa selväpiirteinen harjanne, joka alkaa Salpausselältä n. 9 kn1
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WSW:een Lappeenrannasta ja kulkee luoteiseen suuntaan
Savitaipaleen kirkkoa kohti.
Useista pienistä harjuista Valkealan reitillä mainittakoon eräs Salpausselän pohjoispuolella ja Kivijärven
lounaispuolella Luumäen pitäjässä olevilta suurilta vierinkivisorakentiltä alkava harju, joka pitkin l{ivijärven
länsirantaa kulkee NNW :een aina lähelle rinnakkaisharjua
ja pohjoisosassaan on kapean, korkean ja jyrkän harjun
muotoinen.
Tärkein Sylvöjärven lisäveden harjuista lienee se, joka
heti Uudenkylän aseman itäpuolella lähtee Salpausselältä
ja S-N-suuntaan kulkee Sylvöjärven itärantaa pitkin
rinnakkaisharjun luo.
Sillä osalla l{ynlijoen aluetta, joka on Salpausselän
eteläpuolella, tapaa n1yöskin eräitä vierinkiviharjuja.
Pisin näistä on Elimäen-Pyhtään" harju, joka alkaa
Viliikkalan kylässä, n. 5 kn1 Elin1äen· kirkolta ESE:een,
ja kulkee N-S-suuntaan Tammijärvelle, missä l{ynlijoki
katkaisee sen, sekä jatkuu tämän eteläpuolella SSEsuunnassa Pyhtään kirkon ohi rnereen.
Paitsi sisän1aanjään liikuntasuunnassa kulkevia vierinkiviharjuja, on muitakin harjuja, jotka ovat kohtisuorassa
ensinmainittuja ja uurteita vastaan. Nämä poikkiharjut
eli reunamoreenit otaksutaan rnuodostuneen siten, että
sulavesivirtojen kuljettan1at sorajoukot ovat kerrostuneet
mereen jäänreunan ulkopuolelle, kun tämä piten1män
aikaa on ollut liikkumatta, ja siis jään kartturninen ja
sulaminen ovat pitäneet toisiaan tasapainossa.
Nämä reunamoreenit ovat rnuodostuneet vaihdellen
karkeammista ja hienomrnista hiekka- sekä vierinkivisorakerroksista, jotapaitsi niissä on n1yöskin rnoreenisorakerroksia.
Salpausselkä ja sen rinnakkaisharju ovat kaksi tällaista suurta reunarnoreenia. Nämä rajoittavat, kuten
jo aikaisemmin on mainittu, pitkillä rnatkoilla l{yrnijoen
vesialuetta, jonka muodostumiseen ne ovat huon1attavalla
tavalla vaikuttaneet.
Salpausselkä kuuluu vesialueeseen Vesijärveltä alkaen
lännessä vesistön itäpisteeseen saakka. Sen pääsuunta
Lahdesta alkaen siihen saakka, missä se n. 5 km l{ouvolan aseman länsipuolella leikkaa Kyn1ijoen, on WNWESE, jota vastoin suunta joen itäpuolella muuttuu WSW
-ENE:ksi vääntyen itää kohti Utin ja Luurnäen asernien
välillä sekä viiluemainitun aseman ja itäpisteen välillä.
Salpausselkä on leveydeltään ja korkeudeltaan vaihteleva ylängönmuotoinen selänne. Paikoittain on leveys
ainoastaan rnuutamia lO:ä n1etrejä, ja väliin taas, kuten
esim. Vesijärven eteläpuolella, useita kn1:ja.
Harjun matalimn1at osat ovat l{yrnijoen lähellä ja
Kivijärven eteläpuolella, korkeiinmat Vesijärven ynlpäristössä. Vedenjakajaa kuvatessa on ennernrnin mainittu
yksityiskohtaisia tietoja korkeuksista.
Kausalan asernan länsipuolella katoaa harju kahdessa
kohden sen yli kerrostuneen savikentän alle ja Nastolassa
on se lyhyellä osalla hiekan peitossa.
Salpausselän yläpinta on tavallisesti tasainen, rnuutamin paikoin esiintyy kuitenkin kukkuloita tai harjukuoppia. Rinteet ovat väliin loivasti kaltevia, väliin

jyrkkiä, etenkin pohjoispuolella, jotapaitsi ne paikkapaikoin ovat terrassirnaisesti rnuodostuneet.
Salpausselän rinnakkaisharju eli pohjoinen reunamoreeni alkaa Asikkalan pitäjässä useilta kukkuloilta ja
rnäiltä. Se kulkee ensin yksijaksoisena kapeana hiekkaselänteenä ESE-suuntaan Vesijärven ja Päijänteen välistä
kannasta pitkin sekä jatkuu sitten san1aan suuntaan,
vaikkakin leveän1pänä l{oskenniskaan saakka, mrssa
Kyrnijoki lähtee l{onnivedestä. l{oskenniskan itäpuolella
katoaa harju siellä vallitsevassa vuorisessa seudussa,
mutta nousee taas uudestaan esiin Jaalan kirkonkylän
lähellä ja kulkee usean yhdensuuntaisen selänteen muotoisena itäänpäin Selänpään asen1aa kohti l{ouvolanl(uopion radan varrella. Rautatien itäpuolella n1uuttuu
selkä rnahtavaksi harjuksi, joka ENE-suuntaan jatkuu
Savitaipaleen kirkkoa kohti Vuoksen-virran vesistöalueella.
Paitsi Salpausselkää ja sen rinnakkaisharjua pitävät
geologit rnyöskin erästä toista l{yrnijoen vesistössä löytyvää harjua, nirnittäin Jyväskylän-Korpilahden harjua
n.
reunamoreeneihin kuuluvana. Tämä harju, jonka
suunta on SSW-NNE, on nin1ittäin kohtisuora näissä
seuduissa löytyviä ristiuurteita vastaan ja sen otaksutaan
n1uodostuneen n1yöhernrnin kuin Salpausselän 1).
Sekä vierinkiviharjuja että myöskin reunamoreeneja
ynrpäröivät usein suuremmat tahi pienemmät hiekkanurnnlet tahi hiekkakentät. Suurernpien joukossa nlainittakoon näistä hiekkakentät Salpausselän rinnakkaisharjun yrnpärillä sekä Jämsän kirkon luoteispuolella
sainoinkuin Laukaassa Leppäveden ja Lievestuoreenjärven välissä.
Paitsi jo n1ainittuja irtonaisia n1aalajeja, nin1ittäin
rnoreenisoraa, vierinkivisoraa ja hiekkaa, on l{ymijoen
sadealueelia aivan yleisesti savea ja turvetta.
Savet ovat joko jääkauden aikaisia tahi jääkauden
jälkeisiä rnuodostuksia, ne ovat syntyneet sisän1aanjään
sulan1isen aikana tahi sen jälkeen. Laadultaan ovat ne
kaikki rnelkoisesti hiedansekaisia.
Levinneenä lähirnrnäksi rnoreeni- ja vierinkivisoraa
on tasangoilla ja laaksojen pohjissa n. s. Jäämerensavea
eli joldiasavea.
Tärnä savi on geologien n1ielipiteen n:tukaan lllUOdostunut sisän1aanjään sulamisen aikana siten, että edellä
rnainittujen, n. k. sulavesivirtojen rnoreenisorasta huuhtomat hienmnrnat ainekset ovat kerrostuneet mereen
jäänreunan ulkopuolelle. Jään1erensavi on yleisin kaikista
saviinuodostun1ista ja sitä tavataan, vaikkakin enirnrnäkseen nuoren1pien savikerrostun1ain alla, ei ainoastaan
I\~yrnijoen yrnpärillä Sumnen lahden rannoilla vaan nlyöskin, vaikka tosin vähen1n1ässä rnäärässä, eri paikoilla joen
sadealueen rnuissa osissa, tavallisesti järvien rannoilla.
Mereen kerrostuneiden savien esiintyrninen Kyn1ijoen
vesistön korkeamrnalla olevilla osilla selitetään siten, että
n1aa jääkauden lopulla oli n1elkoisesti alernpana nykyistä
tasapintaa, niin että joen koko alueella ainoastaan korBenj. Frosterus, I<:.uvaus Mikkelin karttalehden C 2 maalajikarttaan, sivu 38.
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keinunai osat kohosivat vedenpinnan yläpuolelle. l\!Ionin
paikoin tavatut jyrkät penkereet soraharjuissa ja rantatönnät otaksutaan todistavan tätä. Tällaiset n. s. merirajat näyttävät myöskin, että n1yöhäisen1pi n1aankohoan1inen ei ole ollut yhdenkaltainen joka paikassa, f'illä
kun raja Vesijärven eteläpuolella Tiirismaalla on n. 150
1n:n korkeudella yli 1nerenpinnan, nousee se Päijänteen
pohjoispäässä n. 200 n1etriin.
Jään1erensavea on kahta laatua, nimittäin n. k. lohkosavea, joka ei ole kerrallista ja joka sisältää hiekkaa, irtonaisia kiviä ja lohkareita, sekä n. k. kerrallista savea, jonka
tunnusmerkkinä ovat st>lvät tarkkaan rajoitetut kerrokset.
Jääkauden jälkeen lienee 1naa vähitellen alkanut
kohota, jolloin Itä1neri n1uuttui suureksi Inakeavetiseksi
sisäjärveksi. Tätä järveä on ni1nitetty Ancylusjärveksi,
erään rnakeanveden kotilon, Ancylus fluviatilis'en, I11Ukaan, jonka kuoria on tavattu rantatörn1issä korkeana
yläpuolena nykyistä merenpintaa, ei kuitenkaan Suomessa.
Ancylusjärvi lienee ulottunut 1nyöskin yli Inelkoisen
osan E..y1nijoen aluetta. Ancyluskawlella, jonka lopussa
suurin osa Inaata taas kohosi yli vedenpinnan, Inuodostui
n. k. ancyhzssavi eli alempi harmaasavi, jossa on tavattu
makeassa vedessä eläviä piileviä.
Alueen eteläosassa, Salpausselän rinnakkaisharjun eteläpuolella, on yleisesti suurilla aloilla tavallista n. s. peltosavea eli ylempää harmaata savea, joka on kerrostunut
Jäämerensaven ja ancylussaven päälle.
Peltosavi eli litorinasavi luullaan Inuodostuneen n. s.
litorina-ajalla, jolloin Itän1eri eli Litorinameri, kuten sitä
silloisessa laajuudessaan kutsutaan, uusien n1aanlaskeutun1isten kautta jälleen tuli Pohjmuneren kanssa yhteyteen
ja leveä kaistale n1aan rannikosta oli 111erenpinnan alla.
Tähän aikaan olivat jo Päijänne ja 1nuutkin sisänlaan järvet ole1nass~.
Savikentillä Päijänteen yn).päristössä, esin1. Jä1nsässä
ja Sys1nässä, on päällim1näisenä tavattu järvisavea, joka
on Inuodostunut eri aikakausina jääkauden jälkeen.
Tän1än yhteydessä n1ainittakoon, että 1nyöskin nykyisin
tapahtuu yhä jatkuva hiekan ja saven kerrosluminen
j ärviin tahi 111ereen virtavien vesien alaosissa ja niiden
suistoissa.
Tällaisia muodostu1nia ovat tulvasavi ja tulvahiekka
l{yinijoessa.

Suurinunat savikentät l{ynlijoen sadealueelia esiintyvät Salpausselän eteläpuolella, varsinkin Elimäen ja
Sippolan pitäjissä. IVIolen1pien rinnakkaisharjujen välillä
on 1nelkoisia savitasangoita, mutta pohjoisen reunaInoreenin pohjoispuolella esiintyy suurempia savin1aita
ainoastaan harvassa paikassa. Tärkein1mät ovat saviInaat Sys1nässä, Jämsässä ja Luhangassa.
Suuren osan l{ymijoen sadealueesta, varsinkin sen
pohjoisosassa, valtaavat rän1eet ja suot, joidenka ylin1n1ät osat on turvetta.
Turve on jääkauden jälkeinen Inuodostuina, joka on
syntynyt sen jälkeen kun n1aa on kohonnut merenpintaa
ylen1n1äksi, joko järvisyvänteessä kasvien, etupäässä
sanunalten kasaantun1isesta, taikka sellaisten 1netsän1aiden soistumisen kautta, n1issä pohjavesipinta on ollut
korkealla. Edellisessä tapauksessa ovat suot syvempiä
ja turve vahvojen n1utakerroksien päällä, jälki1näisessä
tapauksessa on turvekerros ohut ja Inutamuodostukset
vähäisiä.
Soitten pohjissa löytyy tavallisesti savea, usein Inyöskin hiekkaa ja moreenisoraa.
Turvemaita on, kuten n1aalajikartasta taululla IV
näkyy, lukuisiinmasti Viitasaaren, Saarijärven ja Rautalanunin reiteissä, Jämsän reitin pohjoisosassa ja Mäntyharjun reitissä Mikkelin pohjoispuolella. Varsinkin ovat
seudut lähinnä vedenjakajaa suomaista rikkaita. MuutaInilla lähinnä jokea ja Päijännettä olevilla alueilla on
turvemaita vähim1nin.
Alempana oleva taulukko näyttää liki1nääräisesti miten
eri n1aalajit jakautuvat l{yinijoen sadealueella. Taulukko
on saatu lasken1alla pinta-alat käytettävissä olevilta kartoilta plani1netrin avulla, eikä _siltä niin ollen voi vaatia
suurempaa tarkkuutta. Eri 1naalajien pinta-alat jokaisessa niissä 18 aineessa, joihin hydrografinen kartta,
taul. I, on jaettu, ovat osoitetut %:ssa kunkin alueen
koko pinta-alasta.
Taulukon viimeisestä sarekkeesta käy selville, että
koko l{yinijoen vesistöstä on n. 60% n1oreenimaita,
20% vettä ja 11% turve1naita, jota vastoin savi1naita
on alaltaan vain n. 4%, vierinkivi- ja hiekka1naita 2
ja kallioita 3%-
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4. Korkeussuhteet ja maisemamuodot.
l{orkeussuhteet I{yinijoen sadealueelia ovat suurin piirtein esitetyt korkeuskartalla, taulu IV, 3:as Nidos. Täinä
on tehty käyttä111ällä venäläisen topografikunnan ja Geologisen toin1iston korkeuskarttoja sekä 111uita saatavissa
olevia, osaksi, varsinkin m.itä pohjoiseen osaan tulee,
hyvinkin epätäydellisiä ja epävarn1oja tietoja. Yleiskarttana pidettynä kuvaa se ehkä siltä tyydyttävästi
alueen topografisia suhteita.
Alueen tärkei111pien vesijaksojen kaltevuussuhteet
näkyvät kaavamaisesta pituusleikkauksesta, taulu II.
Tämä on tehty toimitettujen vaakitusten perusteella ja
kaikki sillä olevat korkeudet on kohdistettu Sumnen
tarkkavaakituksen non11aalipintaan (NN), joka kulkee
Helsingissä I{atajanokan sillan luona sijaitsevan vesiasteikon nollapisteen kautta ja jonka korkeus on 0.115 n1
ale1npana Suonfenlahden keskivedenpintaa 10-vuotiskautena 1900-1909. Yksityisten vesijaksojen vaakitukset
ovat toil11itetut eri aikoina ja eri vedenkorkeuksien
vallitessa, mutta kaikki profiiliin 111erkityt luvut ih11aisevat keskivedenkorkeutta 4 kuukauden aikana, syysk.jouluk. 1909, jolta ajalta vedenkorkeushavaintoja on
saatavissa useimn1illa alueen asteikoilla.
Yleisin piirtein nähden on Kymijoen vesistön pääosa
ylätasankoa lukuisine kukkuloineen ja ylänteineen. Suurin
osa sadealueesta, eli 52.5
koko pinta-alasta, on 100-150 m:n korkeudella yli 111erenpinnan. Tämän jälkeen
suurim111an pinta-alan eli 23% valtaavat alueet, joidenka
korkeus on 150--200 n1, jota vastoin 200 111 korkea111malla
olevat alat ovat ainoastaan 0.5% koko alueesta. 50 ja
100 111:n välillä on 21 ja alle 50 111 3 ~lo koko pinta-alasta.
Koko alueen keskikorkeus on 120 n1 yli 111erenpinnan.
I{orkeuskartasta näkyy, että maat, joidenka korkeus
on yli 150 111, ylipäänsä esiintyvät suurempina tahi pienen1pinä saarimaisina muodostu111ina alueella. Ainoastaan
kahdessa paikassa, nimittäin pitkin länsirajaa, Haapa111äen--Jyväskylän radan pohjoispuolella sekä Viitasaaren
ja Rautala111min reittien yhteisellä rajalla on suurempia,
toistensa yhteydessä olevia ylänkörylu11iä.
Yksityisistä tunnetuista kukkuloista, jotka ovat200m
korkeammalla yli 111erenpinnan, mainittakoon tässä seuraavat: Vesamäki (217 n1) Vesannolla, Ilamäki (213 m)
Keiteleen etelärannalla, Multamäki (212 111) Laukaassa,
Ohimäki (214 111) Hankasaln1ella, Listamäki (213 111) I{onginkankaalla, Kilpimäki (201 n1) Rautalammilla, Bonninmäki (227 m) ja Laajavuori (228 m) Jyväskylässä, Vaalervuori (227 111) I{orpilahdella, Tammimäki (242 n1) Joutsassa, Kammiovuori (221 111) Luhangassa ja Tiirismaa
(223 n1) Vesijärven etelärannalla, vih11eksi1nainittu korkein tunnettu vuori 111aan eteläisimn1ässä osassa.
Mitä vesistön järvien korkeuteen tulee, ilmenee tän1ä
selvästi taulusta II.
Niistä koln1esta suuresta reitistä, jotka pohjoisesta
laskevat Päijänteeseen, on itäisii11mällä eli Rautalammin
reitillä pienin suhteellinen putous ja useimmat reitin
suurimmista järvistä, kuten Pielavesi, Nilakka, Iisvesi ja
Konnevesi, ovat n. 100 m:n korkeudella yli 111erenpinnan.

Melkein smnalla korkeudella on 1nyöskin Viitasaaren reitin suuri keskusjärvi, l{eitele, jota vastoin reitin
n1uut suurenunat järvet, Alvajärvi ja I{olin1ajärvi, ovat
10 a 11 111 korkeamn1alla ja I{ivijärvi n. 130 111 yli NN.
Sekä Rautala111111in että Viitasaaren reittien pääjärvet
voidaan suurin piirtein otaksua olevan sa111assa tasossa,
kuitenkin niin, että pieni putous on olemassa suunnassa
NvV---SE.
Saarijärven reitillä, jonka järvet ovat koko joukon
pienen1piä kuin 111olempiin toisiin reitteihin kuuluvat
järvet, on Inelkoista suurempi putous, sillä reitin ylin
suuren1pi järvi, I<.yyjärvi, on n. 150 111 yli NN ja n. 72 m
yläpuolella Päijännettä.
Päijänteen itäpuolella olevissa suurissa reiteissä, niinittäin Sysn1än ja lVIäntyharjun reiteissä, ovat pääjärvet
I{yyvesi, Puulavesi, Suonne ja Jääsjärvi melkein smnalla
korkeudella kuin Rautalanunin reitin järvet, nin1. n. 90 111
yli NN.
Lisävedet Päijänteen länsipuolella ovat sitä vastoin
vähän korkea111111alla ja niitten suhteellinen putous on
suure1npi kuin muissa lisävesissä.
I{orkein vesistön kaikista tärkeinu11istä järvistä on
Haapamäen-Jyväskylänradan pohjoispuolella oleva YläKintaudenjärvi, jonka korkeus on n. 154 111 yli NN.
Päijänne on n. 78 111:n korkeudella yli NN ja joitakuita 1netriä korkean11nalla ovat Vesijärvi ja Räävelinjärvi, jota vastoin I{ymijokeen kuuluvat Ruotsalainen ja
I{onnivesi sekä I{ivijärvi Valkealan reitillä ovat Inuutainia n1etriä Päijännettä alen1pana.
Itse vesistön päävesijakso eli I{ymijoki laskee, kuten
profiilista näkyy, porras1naisesti n1ereen.

Kyn1ijoen sadealueen maisen1an1uodoista puhuttaessa
voidaan erottaa toisistaan rannikkomaisemat ja sisämaanmaisemat.
Rannikkon1aise1namuotoon, jonka tunnusn1erkkinä
ovat laajat savi- ja hiekkatasangot sekä hyvin paljastunut
vuoriperä 1 ), voi lukea koko alueen Salpausselän eteläpuolella. I{oska joen sadealueeseen ei kuulu sisä- eikä
ulkosaaristoa, ei tapaa Inyöskään näitä ku111paakaan
vastaavia rannikkomaiseman almnuotoja, jonka tähden
tällä alueella on sisärannikkon1aisen1an luonne. Tällä
osalla valtaavat tasangot suuret alueet joenluona Ruotsinpyhtään, Elin1äen, I{yinin ja Anjalan pitäjissä. Vuoriperä,
joka kaikkialla on rapakivigraniittia, pistää vähem1nän
esiin kuin rannikkomaisemissa yleensä. Ainoastaan seutu
joen itäpuolella, n. 8 ln11 pohjoispuolella ja 5 ln11 eteläpuolella Anjalan kirkkoa on vähän vuorise1npi. Vuoret
ovat joko korkeita ja jyrkkärinteisiä, taikka murtosorajoukkojen peittämiä.

1) Benj. Frosterus, Hufvudtyper inom de sydfinska landskapsformerna och berggrundens betydelse för uppkomsten af
dem, Fennia, 18, N:o 19.
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Salpausselän pohjoispuolista aluetta voi kyllä yleensä
pitää sisä1naann1aisemana, jonka yleisenä tunnusmerkkinä
on enen11nän tahi vähen1män n1äkinen, n1oreenisoran
peittä1nä Inaa pyöristettyine kukkuloineen ja harj anteineen, Inissä kiinteä kallio on tavallisesti näkyvissä järvien rannoilla sekä kukkuloiden rinteillä ja huipuilla.
T:ri Frosterus jakaa sisämaanmaiseinat kwnpuisiin
moreenimaisemiin, moreeniharjumaisemiin ja pienikumpuisiin tasankoihin.
Kuinpuisia 1noreenimaise1nia on alueella yleensä niissä
osissa, 1nissä vuoriperä on 1nassamaista, tuliperäistä
vuorilajia, joka on ollut kylliksi kovaa vastustan1aan sisäInaanjään painetta. Sisä1naanjää on tehnyt vuorien
1nuodot vain pyöreiksi ja sitten1min peittänyt ne paksun1Inasti tai ohuenunasti n1oreenisoralla. Useat n1oreenimaise1nat ovat vuorisia, koska allaoleva pohja on 1nonissa
paikoin paljastunut.
I{unlpuiset ja vuoriset moreenimaise1nat täyttävät
suuren osan I{ymijoen sadealuetta, nimittäin suurilnn1an
osan ennen n1ainituista graniittialoista Jyväskylän yn1pärillä, Päijänteen luona sekä lähinnä Kymijokea olevilla
alueilla. Niinpä tapaamme esin1. Päijänteen rannoilla
sangen 1näkisiä moreenilnaisemia graniittialueella Padasjoen kirkonkylän pohjoispuolella, vastapäätä itärannalla
Majuveden lahden eteläpuolella Sys1nässä sekä vielä
I{uhnloisten pohjoisosassa ja Jän1sän, Luhangan, I{orpilahden ja Jyväskylän pitäjissä. Yleensä on Päijänteen
lähin y1npäristö vuorista. Vuorisia moreenimaisen1ia tapaan1n1e myöskin Räävelinjärven vesijakson eteläosassa
ja Mäntyharjun reitin eteläisilnn1ässä osassa ynnä lisäksi
I{ymijoen yn1pärillä, Sylvöjärven lisäveden ja Valkealan
reitin alueilla.
Missä vuoriperä on liusl\eista, pehmeämpää vuorilajia
ja sen kerrokset syrjälleen pystytettyjä ja kulkusuunnassa,
mikä on ene1nmän tahi väheininän kohtisuora sisän1aan-

Jaan liikuntasuuntaa vastaan, siellä ovat liikkuvat jääjoukot tasoittaneet vuoriharjaateet ja täten on syntynyt
pienikumpuisia tasankomaita.
Tämänlaatuinen maisen1a on, yleisin piirtein katsottuna, ennen mainittu liuskevyöhyke, joka Päijänteen
itärannalta kulkee Sysn1än, Hartolan ja Mäntyharjun
pitäjien kautta lVIikkeliä kohti, samoinkuin liuskealue
Päijänteen länsirannalla. Tällaisia alueita ovat myöskin
savitasangot Sysmässä, Jämsässä ja Luhangassa.
I{olmas laji sisä1naanmaisen1ia eli 1noreeniharjun1aisemat esiintyvät sellaisilla alueilla, missä vuoriperän muodostavat liuskeet, joidenka kulkusuunta lankee 1nelkein
yhteen sisämaanjään liikuntasuunnan kanssa. I{un liuskeharjut suuntansa takia ovat sallineet jäiden vapaasti
kulkea ohi, ovat ne yleensä pysyneet melkein muuttuInattOinina sekä sitteinn1in peittyneet moreenisoralla ja
muodostaneet 1noreeniharjuja. Näiden harjujen välillä
löytyy tavallisesti suuren1pia tahi pienempiä turvemaita.
I{oko pohjoisin ja koillisin osa I{yn1ijoen sadealuetta
sekä kapea vyö pitkin alueen itärajaa 1VIikkeliin saakka
on n1oreeniharjun1aiseinaa, jossa soraharjut kulkevat
NW--SE-suunnassa.
Viimeksi 1nainittu suunta on myöskin kysy1nyksessä
olevalla alueella olevien järvien pituussuunta.
NW-SE-suunta ei ole vallitseva ainoastaan InoreeniI1arju1naisemassa, myöskin joen sadealueen muissa osissa
on järvien lahdelmilla ja rantaviivoilla yleensä san1a
suunta. Päijänteessä kulkevat esim. useat lahdet NWSE-suunnassa ja san1oin kulkee viistoon järven ylitse
monta haudanmuotoista syvennystä, kuten selvästi näkyy
kuviosta 52 siv. 53. Nän1ä syvennykset, jotka geologien
1nukaan ovat jääkaudeR edelliseltä ajalta, ovat syntyneet
vuoriperässä tapahtuvien siirrosten vaikutuksesta ja jääkauden aikana puhdistuneet niihin aikaise~nmin kokoontuneesta rapautuinissorasta.

II. Selonteko Kymijoen tärkeimmistä lisävesistä.
1. Viitasaaren reitti.
I{eskim.äistä niistä koln1esta suuresta reitistä, jotka
pohjoisesta laskevat Päijänteeseen, niinitetään tavallisesti
Viitasaaren reitiksi sen pitäjän, Viitasaaren n1ukaan, jossa
reitin kokoan1issäiliö, sen keskusjärvi I{eitele, suurinlInaksi osaksi sijaitsee.
Viitasaaren reitin päävesijakso, jota n1yöskin voi pitää
pohjoisi1npana tahi ylimpänä osana koko I{yinijoen vesialueen keskusvesistöstä (katso taulua I, 3:as Nidos), alkaa
Vaasan lääniin kuuluvan Pihtiputaan ja Oulun lääniin
kuuluvain Reisjärven, Haapajärven ja Pyhäjärven kuntien väliseltä rajalta. Usean1n1asta la1n1nista ja purosta

kokoontuu vesi ensin suurempaan järveen, lVIuurrejärveen,
virratakseen siitä Autionjoen kautta toiseen suureen järveen, Alvajärveen. Tästä järvestä vie Heinäjoki veden
Kolin1ajärveen, joka vuorostaan useamman kosken ja
välillä olevien suvantojen kautta purkaa vetensä I{eiteleeseen. Äänekosken ja lVIämn1inkosken kautta laskevat vihdoin Viitasaaren reitin vesilnäärät Kuhnanlojärveen.
Päävesijaksoon, jonka sadealue, laskettuna Keiteleen
ala päähän, on 3,367. 9 km 2 , laskee pohjoisesta Saanijärven
lisävesi ja lännestä Kivijärven reitti, joidenka sadealueet
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ovat, edellisen 447.5 ja jälkin1äisen 2,406.0 lnn 2 • l{oko
Viitasaaren reitin sadealueen pinta-ala, Keiteleen laskupaikkaan saakka, on siis 6,221.4 km 2 , josta 1,314.8 kn1 2
eli 21.1 o/0 on vettä, 150.1 kn1 2 eli 2.4% peltoa, 204.5 k1u 2
eli 3.3% niittyä sekä 4,552.0 lnu 2 eli 73.2% 1netsää ja
arvotonta 1naata.

Päävesijakso.
Nuo kohue ylintä järveä, Muurrejärvi, Alvajärvi ja
l{olimajärvi ovat, kuten taul. III näyttää, melkein samalla korkeudella yli 1nerenpinnan, putous ensinn1ainitun ja viimeisen välillä on niluittäin ainoastaan 0. 95 1u.
Sitävastoin on l{oliluajärven pinta 11.54 m yli l{eiteleen
vedenpinnan.
Muurrejärven, joka on pohjoisin kaikista suuremn1ista
järvistä l{ymijoen vesistössä, suurin pituus on 13.3 kn1
pohjoisesta etelään, suurin leveys 3.3 km ja pinta-ala
24.3 km 2 • Syvyys on 7 a 11 m. Järven sadealueen
pinta-ala on 206. o lnu 2 ja sen pinta 111.89 n1 korkealla
yli NN 1 .
Järven pohjoinen osa on loivarautainen ja ruohikkolahtinen, siinä on runsaasti lehtimetsäisiä saaria ja nie1niä;
eteläosassa ovat rannat kivisiä tahi soraisia, vähe1un1än
1nutkikkaita ja paikoittain jyrkkiä. Vesi järvessä on
ruskean väristä.
Muurrejärveä lienee laskettu useat kerrat perkaamalla järven laskujokea, Autionjok~a. Niinpä ilmoittaa insinöörikapteeni
C. R. Westling vuonna 1852 laatimassaan kertomuksessa Päijänteen pohjoispuolella olevista vesijaksoista, että tilalliset Muurrejärven ympäristössä ovat laskeneet sen vedenpintaa poistamalla
erään myllyn, joka padotti veden, ja paikkakuntalaisten ilmoitusten mukaan on järveä vuonna 1906 laskettu n. 0.5 m laskujokea perkaamalla.

Autionjoki, joka viepi Muurrejärven vedet Alvajärveen,
on 1.2 km pitkä, 8-24 1u leveä ja putousta on siinä
0.54 111. Jokea, jonka pohja on kivensekaista soraa, on
osittain perattu 8 m:n leveydeltä 0.8 m:n syvyiseksi. Sen
yli kulkee yleinen maantie Viitasaarelta Sieviin.
Alvajärvellä on suurin pituus, 19.6 km, NW-SEsuunnassa; sen suurin leveys on 5 km. Järven pinta-ala
on 51.5 km 2 , sen koko sadealue 512.8 lnu 2 ja sen korkeus
111.35 m yli NN. Rannat ovat hiekkaisia ja enilumäkseen
loivia, y1upäröivät maat ovat 1näkisiä ja suurimlnaksi
osaksi Inetsäisiä. Siellä ja täällä, varsinkin järven kaakkoisrannalla, on kuitenkin viljeltyjä n1aita. Järven eteläja itäosa on täynnä lukuisia metsää kasvavia saaria.
Alvajärvi, johon laskee paitsi Muurrejärveä 1nyöskin
useita muita, pienempiä lisävesiä, on l{olin1ajärven kanssa
yhteydessä Heinäjoen kautta, joka lähtee Alvajärven
koillispuolelta, jotenkin järven keskivaiheilta.
Seuraavassa tarkoitetaan korkeudella yli NN, jollei toisin
mainita, järven keskivedenpinnan korkeutta syysk.--jouluk.
aikana 1909 verrattuna Helsingissä olevan Katajanokan vesiasteikon 0-pisteeseen.
1)

Heinäjoki eli Putajavirta, jonka pituus on 4.3 kn1 ja
putous 0.41 n1, aikaansaa niskallaan Alvajärvestä lähtiessä pienemmän virran, Niskavirran. Tämän jälkeen
kulkee se n. 1. 5 kn1 tyynenä suon1aiden halki seuraavaan virtaan, Heinävirtaan, ja jakautuu tässä lyhyellä
n1atkalla kahteen haaraan, joidenka väliin jää matala,
lehtimetsää kasvava saari. I-Ieinävirran alapuolella on
joen juoksu taas tyyntä aina lähelle sen laskua J(olimajärveen, 1u1ssa se 1nuodostaa kohuaunen virran,
H iirenvirran. Viilueksimainitulla taipaleella ovat joen
rannat vähän korkea1umat sekä suurimmaksi osaksi viljellyt.
Heinäjoki on suvannoissa n. 60 m leveä ja 3. 0-4. n1
jota vastoin leveys virtavissa paikoissa on n. 20 m
ja veden syvyys 0.6-1.2 111. Jälkimäisissä paikoissa
on pohja kivensekaista soraa. Joen yli viepi kaksi puista
siltaa, toinen joen niskalla Alvajärven luona, toinen Pihtiputaan kirkonkylän luona.
N. kilon1etrin verran Heinävirran alapuolella ja n. kilolUetrin verran Pihtiputaan kirkolta, joka sijaitsee joen
länsirannalla, laskee Heinäjokeen pohjoisesta Saanijoki,
joka tuo pääreittiin Saanijärven lisävedet.
Kolimajärven pituussuunta on, kuten Alvajärvenkin
NW-SE. Sen suurin pituus on 32.0 km ja leveys vaihdellen 1----7 kn1; suurin syvyys nousee aina 25 metriin
asti. Järven pinta-ala on 105.2 km 2 , sen sadealue 1,558. 8
luu~ ja korkeus 110.94 m yli NN. Rannat ovat vuoroin
korkeat, vuoroin 111atalat sekä 1uetsää kasvavat. Matkustajahöyryvene kulkee järvellä ja sen rannalla on
rullatehdas ja höyrysaha höyryn1yllyineen.
Suurenunista lisävesistä, jotka laskevat l{olin1ajärveen, mainittakoon pohjoisesta tuleva l{olkkujärven vesijakso ja kaakosta laskeva Suvantojärven vesijakso.
Kolkkujärvi on pääjärvi ensinmainitussa vesijaksossa, jonka
sadealueen pinta-ala on 126.2 kmil. Järven suurin pituus on
10.6 km NW-SE-suunnassa. Suurin leveys on 2.5 km ja pintaala 9.7 km 2 •
Suvanto järvi, pääjärvi kaakosta. Kolimaj ärveen laskevassa vesijaksossa, jonka sadealue käsittää, 92.6 km 2 :n suuruisen alan, on
pituudeltaan 7.5 km NVl--SE-suunnassa, jota vastoin suurin
leveys on 1.9 km ja pinta-ala 9. 7 km::l. Järvessä on kaksi osaa,
joita salmi yhdistää.
Viitasaaren pitäjän Haapaniemen ja Kolimäen kyläin tilalliset ovat Vaasan läänin kuvernöörin luvalla ja Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen johdolla, saatuaan avustusta mainitun ylihallituksen käyttövaroista, laskeneet Suvantojärven vedenpintaa
vuosina 1880-1886, 1888 ja 1895. Laskemistöiden kautta,
joihin tarvittiin 13,851 1/2 osakaspäivätyötä ja 11,004: 20 mk.
valtionvaroja ja jotka tehtiin pääasiallisesti perkaamalla järven
laskujoki, Suvantojoki, 3.56 m:n levyiseksi pohjasta, alennettiin
vedenpintaa n. 1.5 m ja saatiin n. 500 ha heinänkasvulle soveliasta maata.

l{olilnajärven vesi laskee järven lounaisosasta kahta
n. kilon1etrin etäisyydellä toisistaan olevaa n1elkein kn1:n
pituista, koskirikasta haaraa myöten pieneen l{ärnäjärveen.
Läntisessä laskuhaarassa, jonka kautta kulkee suurin
osa järven vesin1äärää ja jota n1yöten myöskin tukit
uitetaan, on kolme koskea, nilnittäin Sahikoski, VanhaMyllykoski ja l{ärnäkoski välisine suvantoineen. Lasku
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on 900 m pitkä ja sen putous 5.59 m. Kosken leveys on
12-35 m ja vesisyvyys 0. 5-1.1 m. Kaikkien koskien
pohja ja rannat ovat kivisiä. Vuonna 1864 perattiin ne
tukinuitolle sopiviksi.
Ylimäisessä koskessa, Sahikoskessa, on 0.22 m:n putous
70 m:n matkalla. Sitä seuraa 200 m:n pituinen suvanto,
jonka jälkeen Vanha-Myllykoski alkaa. Viimeksimainitun
kosken putous on 1.32 m, pituus 160 m. Vanhan-Myllykosken ja viimeisen kosken, Kärnäkosken, välillä on
200 m:n 1natkalla tyyntä vettä.
Kärnäkoskeen (kuva 1), joka laskee suoraan Kärnäjärveen, on keskittynyt pääosa läntisen laskuhaaraa
putousta. Kosken putou"s on nin1ittäin 3. 90 m 270 m:n
matkalla. Sen pääsuunta on NW-SE ja sen keskivaiheilla on 1nutka länteen pa1n. Rannat ovat jotenkin
korkeat ja kiviset. Läntisellä rannalla on vanha mylly
ja itäiselle rannalle vastapäätä n1yllyä on rakennettu
hirsinen toelaitos suojaamaan rantaa, joka tässä on
kivensekaista soraa. Koskenniskan yli johtaa puinen
silta.

järvestä laskee vesi edelleen Keilankosken kautta pieneen
Kellanj ärveen.
Kellankoskessa on 1.27 m putousta 200 m:n matkalla;
leveys on n. 25 m ja vesisyvyys vaihtelee 0.3:sta 1:een
metriin. Koski, joka on perattu ja jonka rannat ovat
metsäisiä ja kivisiä sekä paikoittain kallioisia, kulkee
yläjuoksunaan N-S-suunnassa, mutta kääntyy länteen
päin ennen laskuaan Kellanjärveen.

Kuva 2.

Kuva l.

Kärnäkoski (myötävirtaan) 30/vm 1909.

Itäisessä laskuhaarassa, jota nimitetään Kyrönpuroksi,
on kuten läntisessäkin kolme eri putousta, joidenka välillä
on suvantoja. Ylin putous on 1.55 m korkea 60 m:n
matkalla. Vedenpintaa putouksen yläpuolella patoaa
jonkun verran hirsistä tehty pato ja länsirannalla on
kahdella kiviparilla käypä mylly. Putouksen yli johtaa
kivestä tehty maantiesilta. Lyhyemmän suvannon jälkeen seuraa keskimäinen putous, jonka korkeus on 2.02 m
45 m:n pituudella. Vesijakson poikki on tässä kivestä ja
sorasta rakennettu pato, jonka tarkoituksena on padota
vettä putouksen länsirannalla olevaa, kolmella kiviparilla
käypää n1yllyä ja itärannalla olevaa meijeriä varten.
Keskin1äisen putouksen alapuolella on suurempi suvanto,
jonka jälkeen vesijakso haaraantuu kahtia, ennenkuin
se laskee Kärnäjärveen. Länsihaarassa, joka on suurempi,
on yksiraaminen saha. Alimman putouksen korkeus on
1. 64 m. Kyrönpuro on perattu vuonna 1864, samaan
aikaan kun läntinen laskuhaarakin.
Kärnäjärvi, jossa J{olimajärven jakaantuneet vesijoukot taasen yhtyvät, on pieni järvi, n. 650 m pitkä,
korkeine, metsäisine, osaksi kallioisine rantoineen. Kärnä-

Keilankoski (myötävirtaan) 30fvm 1909.

Keilanjärvi eli Taikinaisjärvi on n. 400 m pitkä. Sen
länsiranta on viljelty, itäranta metsäinen ja läntistä
korkea1npi.
J{ellanjärvi laskee Taikinaiskosken kautta Ilmojärveen.
Taikinaiskoski on vähäpätöinen, siinä on 0.36 m putousta 30 m:n matkalla. Leveys on ainoastaan 12 m ja
vesisyvyys l.0-2.0 m. Itäranta on kallioinen ja verrattain korkea, länsiranta matalampi ja peitetty kosken
perkauksen aikana nostetuilla kivillä. Kumpainenkin
ranta on metsäinen.
Ilmojärvi on jonkun verran kahta edellistä järveä
isompi ja sen pituus n. 2.5 km. Itärannan muodostavat
korkeat, jyrkät, metsäiset vuoret, läntinen on kivensekaista soraa ja osaksi metsäistä, osaksi viljeltyä.
Ilmojärven laskuna on n. 1.5 km pitkä joki, jossa
on monta pientä koskea ja joka pääasiallisesti juoksee
NNW-SSE-suuntaan ja laskee Kyminjärveen. Koskien
nin1et ovat järjestyksessä: Ilmokoski, Varkaansaarenkoski, Koivukoski, Sahakoski, Rajakari, Akankari, Juokseluiskoski ja Alakoski. Suurimmat näistä ovat Sahakoski ja Alakoski, joidenka putoukset ovat 0. 96 ja 0.40 m.
Koko putous Ilmojärvestä J(yminjärveen on 3.24 m.
Muuten käyvät koskien putouskorkeudet ja pituudet
selville taulukosta sivulla 23. Koskien kohdalla on vesijakson leveys 25-60 m ja syvyys 0.4-1.5 m. Suvannoissa on leveys vähän suurempi ja syvyys 2.0-3.0 m.
Vesijakson rantojen korkeus vedenpintaan verrattuna
vaihtelee 3-5 metriin, ne ovat enimmäkseen metsäisiä,
osaksi n1yöskin viljeltyjä, varsinkin länsiranta. Koskiss::t,
joita on jonkun verran perattu uittotarkoituksia varten,
ovat pohja ja rannat kivensekaista soraa.
3
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Uiton helpottamiseksi on tehty johtolaitteita, nim.
kiviarkkuja ja hirsiseiniä, Koivukosken ja Sahakosken
länsirantaa pitkin. Viimeksimainitussa koskessa, jonka
pieni saari jakaa kahteen haaraan, oli länsihaarassa aikaiseminin kaksi myllyä, jotka nyttemmin ovat hävitetyt.
Jäännöksiä padosta ja toisesta myllystä on vieläkin
paikalla. Vesijakson alimman kosken, Alakosken, yli
johtaa 3-kaarinen, puinen maantiesilta ja kosken länsirannalla on verkavanutusmylly, johon vesi johdetaan
kosken pituussuuntaan puusta ja kivestä rakennetun
padon avulla.
Kyminjärvi eli Kymönjärui on N-S-suunnassa n.
2.5 lnn pitkä ja sen korkeus yli merenpinnan 100.50 n1:n
vaiheilla. Rannat, jotka osittain ovat kalliota, osittain
hyvin kivisiä, ovat metsää kasvavia ja vuorotellen korkeita ja matalia. Kyminjärven länsisivulta lähtee Kyminjoki, joka johtaa järven veden Myllylahteen Keiteleessä.
Kyminjoki on n. 1.5 km pitkä, sen kokonaisputous
on 1. 08 m ja sen yläniskalla on l{yminkoski, jossa on
0. 88 m putousta 130 m:n pituudella.

Kuva 3.

maksimileveys on 10 km. Suurin syvyys on 64 m, suurempien selkien keskisyvyys on n. 14 m ja koko järven
6.3 m; vesivolyymi on n. 3.3 km 3 • Järven keskivedenpinnan korkeus aikakautena 1886-1909, jolta ajalta on
olemassa säännöllisiä vedenkorkeushavaintoja, on 9~f38 n1
yli NN. Korkeimmillaan on vesi järvessä 1.15 m ylempänä,
1nataliinmillaan taasen 0.62 m alempana normaalista
vedenpintaa. l{eiteleen sadealueen pinta-ala on, kuten
jo aikaisemmin on maini~tu, 6,221.4 km 2 •
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Kyminjoki (myötävirtaan) 29Jvm 1909.

Kyminkaskessa on kaksi haaraa, joista itäinen on
kosken pääväylä. Läntinen haara on sulettu padolla ja
siinä on kolmella kiviparilla käypä mylly, viskuukone,
pärehöylä ja sirkkelisaha, mitkä on kaikki sijoitettu
samaan rakennukseen. Päähaaraan, jota myöskin on
jonkun verran perattu, on uittoa varten laitettu hirsiarkkuja. Kosken leveys vaihtelee 35:stä 70:een metriin
ja vesisyvyys 0.8:sta 1.5:een n1etriin. Pohja on kivensekaista soraa. Kyminkoski on sangen kalaisa koski, joka
kutuaikana on täynnä kaloja, varsinkin siikoja.
Kyminkosken alapuolella ovat Kyminjoen rannat
2-6 m korkeat. Länsiranta on viljelty, itäinen metsää
kasvava ja osittain kallioinen. Kyminjoen suussa onlauttaustarkoitusta varten niputuslaitos .
Keitele, lähinnä Päijännettä Kymijoen vesistön suurin järvi, vesialaltaan 526.0 km 2 , on 85 km pitkä, mitattuna
kulkuväylää pitkin, pohjoisimmasta pisteestä Keiteleenpohjassa eteläisimpään pisteeseen Suolahdessa, jotavastoin näiden äärimmäisten pisteiden etäisyys toisistaan
linnuntietä myöten on 72 k1n. Leveys vaihtelee suuresti,

i'

Kuva 4.

~

Shematinen syvyyskartta Keiteleestä.

l{eitele on ylt'yleensä täynnä suurempia ja pienempiä
saaria ja ·siinä on runsaasti niemiä ja lahtia. Saarien
pinta-ala on n. 93 km 2 eli 15% järven ja saarien yhteisestä pinta-alasta. Järven ympärystä on 560 km pitkä
ja saarien rantaviivojen pituus yhteenlaskettuna 480 km.
Järven >>liuskaisuudesta>> saa käsityksen jos vertaa rantaviivan pituutta ja pinta-alaltaan saman suuruisen ympyrän
kehän pituutta toisiinsa. Ympärystän pituuden (560 km)
ja pinta-alaltaan 619 km 2 ( = järven+ saarien pinta-ala)
suuren ympyrän kehän pituuden suhde on 6.4, mikä
luku antaa meille käsityksen rantojen liuskaisuudesta.

19

Paremn1an käsityksen järven muodosta saa kuitenkin
vertaamalla koko rantaviivan pituutta, 1,040 km, sen
ympyrän kehän pituuteen, mikä pinta-alaltaan on yhtäsuuri kuin järven vapaa vedenpinta, 526 k1n 2 • Tämä
suhde on 12. 8.
Rannat ovat yleensä metsää kasvavia ja korkeita
sekä osittain kallioisia.
Keiteleessä voi erottaa kolme salmien yhdistämää
pääosaa.
Pohjoisin osa, Ylä-Keitele, ulottuu Viitasaaren kirkonkylään, siihen, missä yleinen maantie Saarijärveltä Viitasaarelle ja Pihtiputaalle kulkee vesijakson yli.
Ylä-Keitele, jolla pääasiallisesti on NvV-SE-suunta,
on Keiteleen keskimäisen osan kanssa yhteydessä kolmen
salmen, Haapasalmen, 1\lliekkasalmen ja Hännilänsalmen
kautta. Pohjoisin, Haapasalmi, ja keskimäinen, Miekkasalmi, ovat toinen toisella ja toinen toisella puolen sitä
pientä saarta, johon Viitasaaren kirkko on rakennettu,
ja viimeksimainitun salmen ja eteläisimn1än salmen,
Hännilänsalmen, välillä on suurempi saari, Juruansalo.
Liikenteen takia johtaa Haapasalmen yli, jonka kautta
höyrylaivat kulkevat, puinen kääntösilta 9.4 m:n vapaalla
läpikulkuaukolla, Miekkasahnen yli on maantielle tehty
kiinteä puusilta ja Hännilänsalmen ylitse kuletaan lautalla.

etäisyydellä toisistaan olevan kosken, Äänekosken ja
Mämminkosken kautta.
l(eiteleen itäinen ja sainalla sen pääasiallinen lasku
alkaa Ala-I{eiteleestä pienellä virralla, Häränvirralla,
jonka vähäinen suvanto, Äänejärvi, yhdistää Äänekosken kanssa.
Häränuirrassa, mikä on n. 100 m pitkä, on putousta
10. a 20 cm; sen pienin leveys on n. 30 111 ja vesisyvyys
3.0-5.5 Ill.
Rannat ovat n1etsäisiä, itäinen niistä on kallioinen ja
verrattain korkea, läntinen matalampi ja kivinen.
Virrassa, jonka Äänekosken Osakeyhtiö on perannut,
kulkevat yhtiön höyryveneet.
Äänejärui on lähes 1 km:n pituinen ja sen suurin
leveys on 0. 5 kn1. Sen etelärannalla on Äänekosken
Osakeyhtiön 01nistama höyrysaha.
Ääneko~kessa, joka johtaa veden Äänejärvestä Kuhnamojärveen, on 7. 78 m:n putous n. 700 n1:n pituudella. Koski ei ole enää])- alkuperäisessä luonnollisessa tilassaan, senjälkeen kun Äänekosken Osakeyhtiö vv. 1895-97
rakensi sen länsirannalle paperitehtaan ja kosken yli
padon. Näin ollen riippuu tilapäinen putou~ tehdasliikkeestä.
Pienin leveys padon yläpuolella on n. 45 n1 ja vesisyvyys siinä 2.0-2.5 111.

Haapasalmen kääntösillan rakensi v. 1899-1900 Tie- ja
vesirakennusten ylihallitus 27,887: 58 mk:n kustannuksella, johon
vielä tulee lisäksi Viitasaaren kunnalta kaikenlaista avustusta
luonnossa, arviolta n. 5,000 mk:n edestä. Vuotuiset ylläpitokustannukset ynnä sillanvartijan palkka nousevat keskimäärin
n. 700 mk:aan.

Keskimäinen eli Keiteleen paaosa on yläosassaan
NNW-SSE-suuntainen, mikä suunta sittemmin kaartuu
etelään M atilanuirtaa kohti, missä Ala-K.eitele alkaa.
Pääosasta ulkonee pohjoiseen päin suurempi lahti, johon
l{yminjoen vesi laskee ja kaakkoon pistää n. 25 km
pitkä lahti, joka kulkee yhdensuuntaisesti Rautalammin
reittiin kuuluvan l{onneveden kanssa, josta sen erottaa
kapea ja matala maakannas.
Keiteleen keskimäinen osa on, kuten jo mainittiin,
Ala-l{eiteleen kanssa yhteydessä n. 75 m leveän Matilanvirran kautta, jossa putousta on 1 cm. Maantieliikettä
salmen yli välittää lautta.
Matilanvirta on vuosina 1892-1893 kanavoitu 14.85 m:n
levyiseksi pohjalta ja 2.08 m:n syvyiseksi matalanveden aikana.
Työkustannukset nousivat 5,386: 16 mk:aan.

Ala-Keiteleestä, joka S:än muotoisena ulottuu Matilanvirrasta Suolahteen, ulkonee m. m. kaksi suurempaa
lahtea, toinen luoteista, toinen kaakkoa kohti.
Keiteleen rantamilla, jolla liikennettä välittää 4 matkustajahöyrylaivaa ja 7 hinaajahöyryä, on 3 sahaa, 3
meijeriä ja 1 pieni konepaja.
l{eiteleeseen laskee, paitsi noita kahta suurta lisävettä, pohjoista Ky1ninjoen kautta tulevaa ja läntistä,
Kivijärven reittiä, lukuisia pienempiä lisävesiä, ja se
purkaa vetensä Kuhnamojärveen kahden n. 7.5 km:n

Kuva 5.

Äänekoski (vastavirtaan) 17/vn 1911.

Koski, jonka pääsuunta on pohjoisesta etelään, kääntyy lounaista kohti ennen laskuaan Kuhna1nojärveen.
Tätä seikkaa on tehdaslaitosta perustettaessa käytetty
hyväksi rakentamalla tehdas länsirannalle kosken alapuolelle ja johtamalla tulokanava saman rannan läpi.
Mainitun kanavan pituus on n. 120 n1, leveys 20 m ja
pohjankorkeus 6.05 m 1), sen pohja ja seinät ovat kivestä
1)

Kaikki korkeudet ovat verratut nollapintaan, joka on
10 m tehtaan kiintopistettä alempana; tämän pisteen todellinen
korkeus on tarkkavaakituksen mukaan = 100.568 m yli NN.
Äänekosken tehtaalla on kaksi vesiasteikkoa, toinen yläpuolella,
toinen alapuolella tehdasta. Edellisen asteikon nollapisteen korkeus on 98.522 m yli NN, jälkimäisen 91.312 m yli NN.
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ja maasta ja yläsuussaan se on varustettu välpällä (risselillä) ja 9 luukulla. Tehtaankanavan yläpäästä lähtee
viistoon virran poikki kiinteä kivipato, jonka kynnyksen
korkeus on 8.47 m ja jossa on kaksi 1.5 m leveätä sulkuaukkoa, joidenka kynnyskorkeus on 7. 40 n1. Kiinteän
padon ja itäralliUln välillä on 17 m pitkä neulapato kivisillä maatuilla ja rautaisilla pukeilla; tämän kynnyskorkeus on 6.33 m.
Kalan nousun Äänekosken yläpuolella olevaan vesis- .
töön tekee mahdolliseksi kiinteään patoon laitettu erityinen puinen kalaporras, ja uittoa varten on länsiranna~la tehtaankanavan vieressä 300 m pitkä ja 2 m leveä
uittoränni.
Kosken itärannalla on mylly, joka ennen on käynyt
vesivoimalla, mutta joka nyttemmin saa käyttövoin1ansa
sähkövoimasiirron kautta.
N. 100 m neulapadon alapuolella kulkee kosken yli
yleinen maantie, jolla on kolmikaarinen puinen tukiansassilta 9.2, 11.8 ja 8.3 m laajoilla vapailla aukoilla kivestä
tehtyjen maatukien ja siltapatsaiden välillä. Tehtaan
kanavan yli on maantieliikettä ·varten tehty 2-kaarinen
levysilta valurautapilarien päälle. Tehtaan omia tarpeita
varten on vielä kaksi siltaa, toinen padon yläpuolella,
toinen kosken alaosassa.

Saanijärven lisävesi.
Saanijärven lisäveden sadealue on 447.5 kn1 2 • Alueella
on kaksi suurempaa järveä: Elämäjärvi ja Saanijärvi.
Elämäjärvi, johon tulee vettä monesta pienestä Iammista ja suosta, m. m. Saanijoen kautta, on pisin NWSE-suunnassa, nim. 5 km, sen suurin leveys on 3.3 km
ja pinta-ala 9.0 km 2 • Elämäjärvestä laskee vesi kuivatun
Korteisen järven ja Rauhalankosken kautta Saanijärveen.
Saanijärven suurin pituus on 5.6 km, suurin leveys
3.6 km ja pinta-ala 13.0 km 2 ; sen korkeus on 113.79 m
yli NN. Järvi on verraten matala, sen vesi on tumn1anruskeata ja rannat metsää kasvavia. Pohjoispäätä ympäröivät Inaat ovat soita ja vesiperäisiä niittyjä. Saanijärvi
purkaa vetensä Heinäjokeen Saanijoen kautta, jossa on
1. 60 m korkea Saanikoski.
Saanikosken itärannalla on 3 kiviparia käyttävä mylly
ja kosken yli on rakennettu pato, jotapaitsi veden johtamiseksi n1yllyyn on tehty koskensuuntainen johtopato.
Tällä paikalla on sitten vuoden 1864 uittoränni ja kivisen
kosken yli, joka on matala- ja kivikkorantainen, johtaa
kivestä tehty maantiesilta.
Korteisen järvi, joka aikaiseinmin oli olemassa Elämäjärven ja Saanijärven välillä ja joka peitti noin 6. 7 km 2 :n
suuruisen alan, on, kuten yllä 1nainittiin, kokonaan kuivatettu.
Jo v. 1837 saivat ympärillä asuvat tilalliset Vaasan läänin kuvernööriitä luvan kuivattaa järven, mutta vasta 1883
alotettiin työ Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen jnhdolla.
Työ, johon kuului Korteisen joen perkaus, jatkui vuoteen 1891
saakka, jotapaitsi osakasten erityisestä anomuksesta vv. 1894-97
ja 1899-1901 toimitettiin täydennystäitä poikkiojia kaivamalla
järven täydellistä kuivattamista varten. Kustannukset kuivatustyöstä, jonka kautta saatiin n. 415 ha niittymaata, vaativat
19,761: 24 mk valtiovaroja ja 28,828 osakaspäivätyötä.

Kivijärven reitti.

Kuva 6.

Äänekoski (myötävirtaan) 17/vn 1911.

Mämminkoskessa, Keiteleen toisessa laskussa, on kolme
eri haaraa, joista keskimäinen ja läntinen nyttemmin ovat
melkein kuivat, senjälkeen kun Äänekosken Osakeyhtiö
sulki nämä haarat kiinteillä padoilla. Itäisen haaran
suuhun, jonka kautta pääosa Mämminkosken vesimäärästä myöskin aikaisemmin on kulkenut, on tehty pato,
jonka luukkujen kautta ·tarpeellinen vesi johdetaan n.
180 m alempana samassa haarassa sijaitsevaan myllyyn.
Itäh~arassa on pienin leveys 12 m, länsihaara on kapeimnlassa kohdassaan 5 m ja keskimäinen ainoastaan 2 ·m
leveä.
Putous itähaarassa padon yläpuolella ja myllyn yläpuolella olevain vedenpintojen välillä on 3.12 m, putous
myllyn luona 1.81 m ja koko putous Keiteleestä Kuhnamojärveen 7.89 m.

Tämä vesijakso saa alkunsa useammasta pienestä järvestä ja Iammista, joista vesi kokoontuu Poikkeusjärveen,
sieltä edelleen jatkaakseen Kivijärveen, suurimpaan järveen tällä alueella. Kivijärvi laskee monen kosken ja
pienen järven kautta Vuosjärveen ja tämä Muuruvejärveen, joka taasen purkaa vetensä Keiteleeseen. Kivijärven
reitin sadealue on 2,406. 0 km 2 , josta 2. 2% on peltoa,
2. 7% niittyä, 80.9% metsää ja arvotonta maata sekä
14.2% järviä.
·
Poikkeusjärvi eli J äpäjärvi sijaitsee l{innulan rukoushuoneseurakunnassa ja siihen kokoontuu vesi 288.4 km 2 :n
suuruiselta sadealueelta. Suurin järvi alueella lähinnä
Poikkeusjärveä on Salamajärvi, joka pinta-alaltaan on
4. 9 km2 • Salamajärven yhdistää Poikkeusjärveen n.
20 km pitkä, matalien, suoperäisten erämaiden halki
juokseva puro, joka pohjoisesta ja etelästä saa joukon
pienempiä lisävesiä. Poikkeusjärven suu~in pituus on
6 km ja leveys 2.3 km sekä pinta-ala 7.2 km 2 • Järvi on
ainoastaan n. 2 m syvä ja täynnä kareja, sen rannat ovat
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matalia ja lehtimetsää kasvavia, paikoittain 1nyöskin vilj eltyjä, varsinkin järven pohjoispäässä.
Poikkeusjärven pohjoisimmasta osasta laskee vesi
n. 4 km:n pituisen puron kautta, joka pohjoisesta saa
pierreminän lisäveden, l{ivijärven pohjoisimpaan päähän.
Kivijärvi on jotenkin N-S-suuntainen, sen pituus on
47 km sekä suurin leveys 8.5 km; pinta-alaltaan on se
156.5 lnn 2 ja sen sadealue on 1,733.6 kn1 2 :n suuruinen.
Järven korkeus yli N. N on 130.56 n1 ja syvyys 10-14 m.
Rantoja silpovat syvät lahdet ja etäälle ulottuvat
niemet, joidenka pääsuunta on NW-SE. Nie1net jakavat järven n1oneen osaan, joita salmet yhdistävät toisiinsa. Pohjoisiinn1an n. 12 lnn:n pituisen osan rannat
Saaren lauttapaikan pohjoispuolella, missä Pihtiputaan
Inaantie kulkee järven ylitse ja Inissä toimiston vesiasteikko N :o 7 sijaitsee (katso taulua I), ovat alhaiset,
pitkälti Inatalat ja ruohikkoiset. Y1npäröivät seudut ovat
harvaan asuttuja sekä lehtimetsää kasvavia. Saaren
lauttapaikan eteläpuolella ovat rannat hiukan korkeampia
sekä suurimlnaksi osaksi havuluetsää kasvavia. Itärantaa peittää pitkät matkat suuret vyörykivet, jotka nluodostavat Inonia kymmeniä Inetriä leveän vyön pitkin
sitä. Useassa saaressa on n1yöskin sa1nankaltaiset kivikkorannat. Suunnilleen järven keskivaiheilla leikkautuu
toista kyininentä lnn:ä pitkä lahti, Heinolahti, N"7suunnassa länsirantaan. Tämän lahden rannalla on Kivijärven kirkko.
Järvellä kulkee lauttausyhdistyksen hinaajahöyry,
sen rantmnilla on höyrysaha ja höyryn1ylly.
Paitsi pohjoisesta päin Poikkeusjärvestä saa l{ivijärvi
joukon muitakin lisävesiä, joista Vivajärven ja Kannonselän lisävedet ovat tärkeimmät. Edellisen sadealue on
181.5 kn1 2 ja jälkilnäisen 192.8 lnn 2 •
Viimeksimainitul1a alueella kerääntyy vesi kahteen jotenkin
suureen, toistensa yhteydessä olevaan järveen, Enonjärveen ja
Kannonselkään ja viimeksimainitusta laskee se Kannonkosken
kautta Kivijärveen.
Enonjärven suurin pituus, 5.2 km, on N-S-suunnassa, suurin
leveys on 5 km ja pinta-ala 9.2 km2.
Kannonselkä taasen on 9.0 km pitkä NW-SE-suunnassa, sen
suurin leveys on 2.5 km ja pinta-ala 12.0 km 2.
Kannonkoski on lyhyt, jyrkkä ja kivinen, siinä on 9.55 m:n
putous 100 m:n matkalla. Kosken ääressä sen itärannalla on saha
ja neljällä kiviparilla käypä mylly, joita kumpaistakin käyttää
turbiinit; näitä laitoksia varten on kosken poikki tehty kiinteä
pato puusta ja kivestä, jotapaitsi kivinen maantiesilta n. 3.0 m:n
jännemitalla johtaa sen yli.
Kahdella kiviparilla käypä mylly ja 2-raaminen saha sijaitsi
tällä paikaJla jo 1840-luvulla, päättäen siitä, että Vaasan maaherra 25 p. huhtikuuta 1837 hyväksyi anomuksen mainittujen
laitosten perustamisesta. Saha pantiin verolle 10 p. huhtikuuta
1840 ja sillä saatiin lupa sahata 10,000 hirttä vuodessa. Koski
lienee silloin myöskin perattu, sillä Koskenperkausjohtokunnan
edellämainitusta anomuksesta antamassa lausunnossa 11 päivältä
marraskuuta 1835 puolletaan sitä sillä ehdolla, että hakijat las0.60 m).
kevat Kannonselän vedenpinnan yhdellä kyynärällä
Mainitussa lausunnossa sanotaan myöskin putouksen Kannonkoskessa olevan 36.45 jalkaa (10.82 m) 225 kyynärän (134 m:n)
matkalla, siis suuremman kuin mitä nykyinen putouskorkeus on.
Paikkakuntalaisten tiedonautojen mukaan kuletettiin sahatut
puutavarat aikaisemmin proomuilla Kivijärven pohjoispäähän
ja sieltä talvella hevoskyydillä merelle.

l{ivijärvellä on kaksi laskua, jotka n1olemnurt purkautuvat Vuosjärveen. Toinen lasku, l{ämärinjoki, lähtee
itärannalta, Inelkein suoraan vastapäätä l{ivijärven kirkkoa, toinen taas, joka nyttenunin on järven päälaskuna,
saa alkunsa järven eteläpäästä.
Kämärinjoki, joka yhdistää Lokalahden l{ivijärvessä
Vuosjärven Varasenvesi-nin1isen lahden kanssa, on nykyään pieni puro, joka matalanveden aikana lienee Inelkein kuiva. l{uitenkin toi1nitetaan uitto l{ivijärven ja
Vuosjärven välillä vielä osaksi tätä tietä. Purossa on
joukko koskia välillä olevine suvantoineen. Suurim1nat
kosket ovat Ylä-Kämärä, Kumpukoski ja Ala-Kämärä.
Varasenvesi on Vuosjärven yhteydessä kolmen sahnen,
Uittosalmen, Kellosalmen ja Viiziasalmen kautta.
Päälasku l{ivijärvestä alkaa, kuten jo mainittiin, järven eteläpäästä. Noin 400 m:n pituisen suvannon jälkeen
on vesijaksossa Potmonkoski, jossa on 0. 90 n1 putousta
30 n1:n pituudella ja joka laskee pieneen Potmonjärveen.
N. 90 vuotta sitten perkasivat l{ivijärven kappelilaiset
Potmonkosken l{ivijärven vedenpinnan laskenlista varten.
l{osken yli on rakennettu puinen Inaantiesilta. Potnlonjärvestä laskee vesi edelleen N aisvirran kautta Syväjärveen sekä tästä sahnen kautta Pudasjärveen.
Pudasjärvi on piiuudelleen suurin, 4 lnn, \VNW-ESEsuunnassa ja sen suurin leveys on 2.0 km; pinta-ala on
4.8 km 2 • Pudasjärvi purkaa vetensä Hihnojoen kautta
Vuosjärveen, johonka järveen, kuten jo Inainittiin, myöskin l{ämärinjoki laskee.
Hilmojoki lähtee Pudasjärven koillispäästä, kulkee
pääasiallisesti NNE-suuntaa kohti ja tekee Inatkallaan
Vuosjärveen joukon kiemurtelevia Inutkia, niin että etäisyys joen Inoleinpain päätepisteiden välillä, mikä linnuntietä on n. 3.5 lnn, on vesijaksoa pitkin n1itattuna
n. 5 km. Hihnojoen yläosa, n. 2.5 kn1:n matkalla, juoksee hiljaisesti ja siinä on vain 0.61 m putousta, jotavastoin taasen alaosa, myöskin n. 2.5 km:n pituinen,
on yhtenä kovana, kivisenä koskena, jonka putous on
22.15 m, 1nelkein tasaisesti jaettuna koko n1atkalle.
Tämä osa jokea, jota nimitetään I-I ilmokoskeksi, vaihtelee
leveydelleen 17:sta n. 70:een n1:iin ja siinä on 1-2 m
vettä. Paitsi yhtä 1nyllyä ei koskessa löydy n1uita teollisuuslaitoksia.
Insinöörikapteeni C. R. Westiingin tiedonannon mukaan
vuodelta 1852 on kosken ylin osa jonkun verran perattu vedentulvan estämiseksi Syväjärvessä ja Pudasjärvessä, mutta perkaus
ei kuitenkaan ole tuottanut mainittavaa hyötyä.
l{oko putous Kivijärvestä Vuosjärveen on 23.65 n1.
Vuosjärvi on pisin, 17 km, NW -SE-suunnassa Initaten, kun Varasenvesi lasketaan 1nukaan, ja sen suurin
leveys on 8.0 kn1;· etäisyys Hilmokoskesta järven laskuun,
laskettuna laivareittiä myöten, on n. 12 km. Järven
pinta-ala on 35.7 km2 ja sen vedenpinnan korkeus 106.91
m yli N N sekä 7.50 m yli l{eiteleen vedenpinnan. Järven
y1npärillä on paljon alaviamaita ja sen rannat ovat yleensä
metsäisiä. Vuosjärvellä ei kule höyryveneitä, vaan tukkilautat kuletetaan sen yli höyrypontluun avulla.
Vuosjärven lasku, Huopanankoski, lähtee järven koillisnurkasta ja purkautuu Muuruvejärveen.
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Huopanankoskessa on 420 n1:n 1natkalla, eli Vuosjärvestä siihen paikkaan, n1issä yleisen n1aantien silta kulkee
sen yli, putousta 6.0 m. Koski, joka on sangen kivinen,
on alaosassaan, heti maantiesillan yläpuolella uittotarkoitusta varten vuonna 1864 toimitetun perkauksen takia
jakautunut kahteen haaraan, joita erottaa toisistaan
180 n1 pitkä ja 10-20 m leveä kivikkosaari. Näistä
haaroista on itäinen päähaara. Lähellä maantiesiltaa on
itärannalla kahdella kiviparilla käypä mylly (katso kuv. 7)
ja länsirannalla neljällä kiviparilla käypä mylly. EnsinInainitun vieressä on sitäpaitsi osuusmeijeri. Käyttöä
varten tarvittava vesi johdetaan n1yllyihin johtopatojen
avulla. Uiton helpottamiseksi on pitkin kosken sivuja
tehty hirsiarkkuja.
Huopanankosken alapuolella alkaa 280 m pitkä suvanto, jota seuraa 200 n1:n pituinen Muuruvejärveen
laskeva virta. Koko putous Vuosjärvestä Muuruvejärveen
on 6.42 m.
Muuruvejärvi, alin Kivijärven reitin järvistä, on pisin,
12.2 km, NW-SE-suunnassa ja sen suurin leveys on
4.5 kn1. Järven pinta-ala on 29.6 km 2 ja sadealue 2,406.0
km 2 . Rannat ovat jotenkin matalia ja lehtimetsää kasvavia.
Muuruvejärven erottaa Ylä-Keiteleestä kannas, jonka
kapeilnman kohdan on lävistänyt Keihärinkoski, ja tämän
kautta juoksee vesi edellisestä järvestä jälkimäiseen.
Keihärinkoskessa on 1. os m:n putous 360 m:n matkalla. Kosken leveys on n. 40 m ja vesisyvyys 1 m:n

1

Järvi

Välillä oleva vesijakso

Kuva 7.

Huopanankoski (myötävirtaan) l!Jx 1909.

vaiheilla. Yn1päröivät rannat ovat 1natalia. Länsirannalla on mylly johtopadolla, uittoa varten on koskeeli
tehty arkkuja ja puomeja ja sen yli johtaa puinen maantiesilta. Kosken alapuolella on niputuslaitos uiton helpottan1iseksi l{eiteleen yli Äänekoskelle.
Seuraavassa taulukossa on koottu yhteen Viitasaaren
reitin suurempien järvien korkeudet yli NN, välillä olevien vesijaksojen pituudet, putoukset, leveydet ja syvyydet sekä tietoja teollisuuslaitoksista. Kaikki korkeudet
kohdistuvat keskivedenpintaan syysk.-jouluk. ajalla v.
1909.
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2.

Saarijärven reitti.

Saarijärven reitissä, jonka lähteet sijaitsevat K.arstulan ja Perhon pitäjien välisellä rajalla Vaasan läänissä,
on suuri joukko toistensa yhteydessä ja porrasmaisesti
toinen toistansa ylempänä olevia suurempia ja piene1npiä
järviä.
Useasta pienestä järvestä ja lammista kokoontuu vesi
ensin Kyyjärveen, 1nikä on pohjoisin reitin suuremmista
järvistä. l{yyjärvestä lähtee Oikarinjoki pienempään
järveen, l{in1inginjärveen ja tämä on l(iminginjoen kautta
yhteydessä Pääjärven kanssa, jonka luona Karstulan
kirkko sijaitsee. Pääjärvestä jatkuu vesijakso pienemmän
kosken, l{ouheroisenkosken, kautta Hepolampeen ja tästä
edelleen Heijostenjoen, Tuhmajärven ja Tulunajoen kautta
Kalmarinjärveen. Vii1neksimainittu järvi laskee usean
peräkkäin olevan kosken ja lammin kautta Mahlujärveen,
joka taasen kahden peräkkäisen kosken, Riekonkosken
ja Taipaleenkosken kautta purkaa vetensä Saarijärveen,
mistä vesireitti on saanut nin1ensä. Saarijärvi purkaa
vetensä koskia täynnä olevan Leuhuvirta-nin1isen joen
kautta pienempään järveen, Kallinjärveen, n1istä vesi
virtaa edelleen l{allinkosken ja Majakosken sekä lyhyemmän virran kautta Sumn1asjärveen. Summasjärvestä
lähtee Summasvirta, joka laskee l{iimasjärveen ja viimeksimainittu järvi on monikoskisen Kiimasvirran kautta
yhteydessä Naarajärven kanssa. Tämä järvi on alin
järvi Saarijärven reitissä, jonka Naarajärveen kerääntynyt vesimäärä laskee Naarakosken kautta l{uhnan1ojärveen.
Saarijärven reitin sadealueen pinta-ala on 3, 113.2 kn1 2 ,
josta 396.6 km 2 eli 12.8% on vettä; pelto-, niitty- ja
Inetsäalat ovat vastaav. 4. 0%, 2. 8 °/o ja 80.4% alueen
koko pinta-alasta. Alueella on 9 suurempaa ja 385 pienempää kartalla, taulu I, näkyvää järveä. Etäisyys
l{yyjärven pohjoispäästä reitin laskuun Kuhnamojärveen on, vesijaksoa pitkin n1itattuna, n. 110.5 km, ja korkeuserotus viin1emainittujen järvien välillä 58.67 m.
Kyyjärven vedenpinta on 72.17 m Päijänteen vedenpintaa ylempänä sekä 150.17 m yli N N. Jos vertaa Saarijärven reittiä Viitasaaren ja Rautalammin reitteihin
(katso taulua III), niin huomaa, että järvet edellisessä
ovat koko joukon korkemnn1alla kuin vastaavat järvet kahdessa viimeksimainitussa sekä että vesijakson suhteellinen
putous on melkoista suurempi Saarijärven reitissä kuin
molemmissa toisissa reiteissä.
Kyyjärven suurin pituus on 11.2 km NW-SE-suunnassa, suurin leveys 2. 7 km, pinta-ala 19.5 lun 2 ja sen
sadealueen suuruus 418.5 km 2 • Järvi on, kuten jo mainittiin, 150.17 111 korkealla yli NN. Ympäröivät maat
ovat viljeltyjä, 111utta alavia ja, vaikka järvi vuosina
1832-1833 laskettiin 1 m, usein tulvaveden vallassa.
Kyyjärveen laskee monta puroa, jotka saavat alkunsa
useista pienistä järvistä, lmnn1ista ja lähteistä. Näistä
n1ainitsee C. R. Westling aikaisemmin, siv. 16, 1nainitussa
selonteossaan yhden, Säynälammin, joka purkaa vetensä
kahteen suuntaan, ni1nittäin länteen päin Perhonjokeen
ja itään päin Kyyjärveen. Kyyjärven eteläpäästä viepi

n. 6 luu pitkä Oikarinjoki vedet Kiminginjärveen, joka
on ainoastaan n1uutmnia cm:iä Kyyjärveä alen1pana.
Oikarinjoki on tyyni, matalarautainen ja 25--50 In:n
levyinen. Yläjuoksussaan, n. 3.4 km:n 1natkalla, kulkee
joki luoteisesta kaakkoon; senjälkeen se juoksee N--Ssuunnassa Järveke-nimisen, n. 1 km:n pituisen lammin läpi
ja virtaa edelleen 1nelkein samaan suuntaan n. 1.5 km
l{iminginj ärveen.
Suunnilleen 400 111 joen suun yläpuolella kulkee yleinen 1naantie Karstulasta Perhoon joen ylitse 2-kaarista kivisille maatuille rakennettua puusiltaa myöten
ja n. 1. 5 kn1 l(yyjärven alapuolella vie joen yli kyläntie, jota varten on tehty hirsiarkuille 2-kaarinen puinen
silta.
Kiminginjärvi on n. 3 km pitkä ja 1 km leveä, sen
rannat ovat 1natalia ja viljeltyjä. Järveä on laskettu
n. 1 111 smnaan aikaan kuin Kyyjärveäkin. l{iminginjärvi laskee l{i111inginjoen kautta Pääjärveen.
Kiminginjoki kulkee pääasiallisesti N-S-suunnassa,
sen pituus on n. 4.4 km ja putous 6.06 111. Rannat
ovat eninunäkseen alavia niitty- ja metsämaita. Joessa
on yksi suure1npi ja useita pieniä koskia. Lähinnä Ki111inginjärveä, suunnilleen 400 m:n 1natkalla, on Kiminginjoki
aivan tyyni. Senjälkeen tulee koski, Ylätammenkoski,
jossa on 0.62 m putousta 345 n1:n pituudella. l{oski on
10---15 In:n levyinen, sora- ja kivipohjainen. Ylätamn1enkoski, jota aikaisemmin lienee nimitetty Paloporsaankoskeksi, perattiin vuosina 1832-1833 l{yyjärven ja
l{ilninginjärven laskemista varten. l{oskenniskassa on
vielä jätteitä padosta, joka työaikana oli tehty joen
poikki. Yläta1nmenkosken ja seuraavan kosken, Pitkäkosken eli Rzzukinkosken, välillä on joki virtainen, siinä
on 0.12 111 putousta 325 111:n matkalla.
Pitkäkoski, suurin l{ilninginjoen koskista, on tätä
nykyä, kun pato on tehty sen poikki, ainoastaan 100 111
pitkä, sen putous on 3. 28 m. l(oski on perattu samaan
aikaan kuin ylempänä oleva koski.
Pitkäkaskessa on itärannalla saha ja kolmella kiviparilla käypä mylly ja länsirannalla sijaitsee vanha rautatehdas, joka ei ole ollut käynnissä sitten vuoden 1898.
Rautatehdas ynnä yhdellä kiviparilla käypä mylly lienevät perustetut 1840-Iuvun alussa ja saha muutmnia vuosia
sen jälkeen.
Pitkäkosken alapuolella alkaa 450 m pitkä suvanto,
jossa putousta on ainoastaan 0.03 m ja tätä seuraa virta,
jossa on putousta 0.21 m 650 m:n 1natkalla.
Tämän jälkeen seuraa perätysten koln1e pienempää
koskea, Tuomikoski, Saarikoski ja Miekkakoski, joissa
putousta on yhteensä 1.16 m 450 m:n matkalla ja joiden
leveys on 20-30 n1.
Miekkakosken alapuolella juoksee Kiminginjoki kiemurrellen mutta tyyneenä 700 m:n n1atkan, jolla on
0.11 m putousta; tä1nän jälkeen muodostaa se n1utkaisen
Polvikosken, jonka putous on 0.47 111 100 m:n matkalla
sekä jatkuu vihdoin 870 m pitkänä suvantona, 0.06 m:n
putouksella, Pääjärveen.
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Pääjärvi on 15.0 km pitkä NW-SE-suunnassa, sen
suurin leveys on 5.3 km, korkeus 144.06 m yli NN ja
pinta-ala 30.7 km 2 • Järven koko sadealue on 1,201. 9
km 2 :n suuruinen. Pääjärvi on aukea järvi, sen rannat
ovat enimmäkseen korkeita ja havumetsää kasvavia,
kivikkoisia tahi kallioisia.
Järven itärannalla, n. 1.5 km Riuttasalmen itäpuolella
sijaitsee Karstulan kirkonkylä ja salmen lähellä on saha
ja meijeri. Maantieliikettä salmen yli välittää lautta.
Järvellä kulkee ainoastaan yksi hinaajalaiva.
Järveä lienee muinoin laskettu yksityisten henkilöiden
kustannuksella ylimmäisen kosken perkauksen kautta.
Paitsi pohjoisesta tulevaa lisävettä laskee Pääjärveen
kak.si suurempaa lisävettä, toinen lännestä, toinen idästä
päin.
Lännestä laskee Vahankajoki tuoden vedet Vahankajärvestä
ja useasta pienestä järvestä, joidenka yhteinen sadealue on
371.4 km 2 . Itäinen lisävesi, pinta-alaltaan 157.4 km 2 , on Korpisenjoki, joka juoksee Löytönänjärven ja Ison-Korpisen läpi ja
laskee Pääjärveen Karstulan kirkonkylän pohjoispuolella.

leveys 2.1 km ja pinta-ala 18.0 km 2 • Järvi on n. 5 m Hepolampia ylempänä ja n. 148.5 m yli NN. Kahdessa kohden
kapenee järvi ahtaaksi salmeksi: toinen on lähellä järven laskua
ja ainoastaan 25 m leveä sekä muodostunut kahden järveen
pistävän hiekkaniemen väliin, toinen, Uodinsalmi, järven eteläosassa on 200 m leveä.
Karankajärvessä on verraten matalat rannat, varsinkin pohjoispäässä, missä järvi on suomaiden ympäröimä. Järven pohjoisen pään ylitse on tehty puinen maantiesilta.
Karankajärveen laskee kolme suurempaa lisävettä, nimittäin
Karankajoki etelästä, Vihaninjoki lännestä ja Nyttimenjoki pohjoisesta päin ja se purkaa vetensä Karankakosken kautta Hepolampiin.
Karankakoski on pitkä ja kivinen, koko putous siinä on n.
5.00 m 1,400 m:n matkalla ja leveys 10-20 m. Kosken pohjoisrannalla on saha ja mylly (kuva 9), joihinka kuuluu 40 m:n
pituinen, koskeen pistävän niemen poikki kaivettu kanava, ja
n. 100 m näiden ·alapuolella on. itärannalla vanha mylly ja
siihen kuuluva, kosken suuntaan kulkeva kivinen johtopato.
Kosken yli viepi kaksi pienempää puusiltaa.

Pääjärven eteläpäästä jatkuu päävesistö edelleen Kouheroisenkosken kautta Hepolampiin.
Kouheroisenkosken putous on 0.60 n1 260 m:n matkalla. Siinä on oikeastaan kaksi eri putousta, joita erottaa toisistaan lyhyt suvanto. Kosken leveys vaihtelee
10:stä-15:ta metriin. Rannat ovat jotenkin korkeat ja
pohja koskessa, jota on perattu, on kalliota ja kiviä.
Kosken ylitse on rakennettu 2-kaarinen puinen maantiesilta 4 ja 10 m:n kannatusväleillä (kuva 8).

Kuva 9.

Kuva 8.

Kouheroisenkosken maantiesilta BOfm 1911.

Hepolampi, johon Kouheroisenkoski välittömästi laskee, on n. 3 km pitkä ja vähän päälle 0.5 km leveä.
Rannat ovat korkeat ja metsäiset. Hepolampiin laskee
lännestä päin verraten suuri lisävesi, jonka pääjärvi on
Karankajärvi ja jonka sadealueen suuruus on 428.2 km 2 •
Karankajärvi on pääasiallisesti N-S-suuntainen, sen yläpää
on kääntynyt luoteista kohti. Pituus on 12.0 km, suurin

Karankakosken mylly BOfm 1911.

Hepolammin eteläpäästä, läheltä Karankakosken laskua järveen, juoksee vesi Reijostenmäenjoen kautta Tuhmajqrueen.
Reijostenmäenjoki on n. 3. 9 km pitkä. Se juoksee
alussa kaakkoa kohti, kokonaisuudessaan kaaren muotoisena ja laskee NE-suunnassa Tuhmajärveen.
Ylimmässä osassaan lähinnä Hepolampia, n. 500 m:n
matkalla, on joki tyyni, siinä on putousta ainoastaan
0.04 m. Tämän jälkeen alkaa pitkä ja vuolas Reijostenkoski, jota taasen seuraa pitempi ja tyynempi virta.
Heijostenkoskessa eli Rahikoskessa on putousta 12.43 m
2,440 m:n matkalla. Kosken juoksu on ki~murteleva ja
sen metsäiset sorarannat ovat paikoittain sangen korkeat
ja jyrkät. Siinä on sora- ja kivikkopohja ja muutamin
paikoin on koskeen muodostunut pieniä saaria ja soramatalikkoja.
Koskea on jonkun verran perattu, niin että sitä voi
laskea veneellä.
Lähellä koskenniskaa on pohjoisella· rannalla vanha,
kaatumaisillaan oleva mylly ja kosken yli johtaa huono
puusilta.
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Reijostenkosken alapuolella on joessa aina sen suuhun saakka 0.19 m putousta 1,000 m:n matkalla. Rannat
tällä osalla ovat yleensä viljeltyjä.
Tuhmajärven pituus on n. 4.5 km ja suurin leveys
600 m. Sen pääsuunta on SSW:sta-NNE:een kaartuen
pohjoispäässään itää kohti, ennenkuin se Tuhmajoen
kautta laskee Kalmarinjärveen. Järven rannat ovat suureksi osaksi viljeltyjä.

Kuva 10. Tuhmakosken maantiesilta 30/m 1911.

Tuhmajoessa, joka pääasiallisesti kulkee NW-SEsuunnassa, on lähinnä Tuhmajärveä 400 m:n pituinen
suvanto 0.04 n1:n putouksella. Tätä seuraa 120 m:.n pituinen ja n. 40 m:n levyinen, kivinen ja mutkainen Tuhmakoski, jonka putous on 1.09 m, ja tän1än jälkeen on joki
taasen 1,000 m:n pituisella loppumatkallaan tyyni, siinä
on putousta 0.12 m. Tuhmakosken pohjoisrannalla sijaitsee kolmella kiviparilla käypä mylly ja kosken suuntainen
kivinen johtopato (kuva 11). I.Zappaleen matkaa myllyn yläpuolella kulkee kosken yli 5-kaarinen puinen silta (kuva 10).
Tuhmakosken alapuolella juoksee joki mutkitellen

1natalien, metsäisten rantojen välissä ja laskee Kalmarinjärveen tämän luoteisrannalla.
Kalmarinjärvi, jonka pääsuunta onNNE:sta-SSW:een,
on 5.5 km pitkä, 2.5 km leveä ja pinta-alaltaan 13.1 km 2 :n
suuruinen, sen korkeus yli NN on 129.56 m. Rannat
ovat korkeita ja metsää kasvavia, osittain myöskin viljeltyjä.
Kalmarinjärven eteläpäästä juo~see vesi n. 3. 2 km:n
pituisen, S-muotoisen Kalmujoen kautta pieneen lampiin, Pieneen-Vartejärveen.
Kalmujoessa on ylimpänä kovempi virta, Kalmukoskensahi, sekä alempana kaksi koskea, Kalmukoski ja
Haapakoski, joita suvannot erottavat toisistaan.
Kalmukoskensahi on 375 m pitkä, siinä on putqusta
0. 60 m; leveys on n. 30 m.
440 m:n pituisen suvannon jälkeen, jossa putousta on
0. 02 m, seuraa l{aln1ukoski.
Kalmukoski on 350 m pitkä, putousta on siinä 3. 20 m
ja leveys vaihtelee 10:stä-20:een metriin. Koski on
kivinen mutta perattu, niin että sitä voi laskea isollakin
veneellä. Rannat ovat jyrkät ja viljelysten ympäröimät.
l{almukosken alapuolella alkaa 650 m pitkä tyyni
virta, jossa on 0.41 m putousta. Sen yli johtaa 5-kaarinen
puinen maantiesilta.
Haapakoskessa (kuva 12), joka alkaa tämän jälkeen,
on putousta 1. 39 m 260 m:n matkalla. Tämä n. 15 m
leveä koski on kivinen ja sen rannat korkeat, jyrkät ja
itäpuolella kallioiset. Kosken länsirannalla on kolmella
kiviparilla käypä mylly ja pärehöylä sekä myllyä varten
luonnollisesta kivestä tehty johtopato.

Kuva 12.

Haapakoski (myötävirtaan) 30fm 1911.

Alapuolella Haapakoskea on Kalmujoessa, ennen sen
laskua Pieneen-Vartejärveen, virtapaikka ja suvanto,
joidenka yhteinen putous on 0.42 m 1,060 m:n matkalla.
Heti Haapakosken alapuolelle laskee idästä päin
Löytänänjärvestä juokseva pienempi puro.

Kuva 11. Tuhmakoski (myötävirtaan) 3°/m 1911.

Löytänänjärvi on vuonna 1833 laskettuj 0.90 m, ja saatiinkin
siten vesiperäiset maat osittain viljelyskelpoisiksi. Samaan aikaan
laskettiin n. 20 ha:n suuruinen Kaihlajärvi kokonaan kuiville.
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Pieni-Vartejärvi, joka on Kalmujoen jatkona, on pieni
1 km:n pituinen ja 0.5 km:n levyinen lan1pi. Siitä juoksee
vesi Lehtolanjoen kautta vähäsen suurempaan IsoonVartejärveen.
Lehtolanjoki on n. 1 km:n pituinen, 45-70 m:n levyinen ja putousta siinä on 0.65 m. Ylä- ja alaasassaan
juoksee joki tyynenä virtana, mutta n. 400 m alasuun
yläpuolelle on rnuodostunut koski, Lehtolankoski, jossa on
0.59 m putousta 75 m:n matkalla. Joen pohja on savea,
paitsi koskessa, missä se on kivensekaista soraa ja paikka
paikoin kalliota. Vesisyvyys jokiuon1assa on suvannoissa
1.5-5.0 n1 sekä koskessa 0.5-1. 7 n1.
Joen yläpäässä on sen yli rakennettu paaluille perustettu, n. 90 rn pitkä 11-kaarinen maantiesilta puusta.
Lehtolankosken pohjoisrannalla on vesiratas, joka
käyttää pärehöylää. Aikaise1nmin on koskessa ollut
vuonna 1787 verolle pantu mylly.
Iso-Vartajärvi on ·n. 2.5 lnn pitkä ja 0.5 km leveä
sekä purkaa vetensä Muittarinkosken kautta Mahlujärveen.
Muittarinkoski on n. 300 rn pitkä ja 1nutkainen, sen
putous on 1.83 1n ja leveys 40-60 m. l{oskessa, joka
on perattu, on kivensekainen sorapohja ja siinä on useita
pieniä saaria ja kiviriuttoja, jotka osaksi ovat syntyneet koskea perattaessa.
Länsirannalla on vuonna 1876 perustettu kolmella
kiviparilla käypä n1ylly ja itärannalla pärehöylä. Myllyn
tulokanavana on koskeen perattu ränni ja siihen kuuluva
johtopato, joka on tehty koskesta nostetuista kivistä.
Myllyn alapuolella on kosken ylitse johtava puinen kolmikaarinen maantiesilta, 10.50, 13.30 ja 6.40 n1:n vapailla
aukoilla.
Mahlujärvi, jonka luoteispuolelle Muittarinkoski laskee, on epäsäännöllinen, 7.3 km pitkä, leveimmältä kohdaltaan 2.3 km leveä ja pinta-alaltaan 12.8 km 2 • Järven
ympärillä on alavia maita, jotka korkeanveden aikana
ovat tulvan vallassa.
Laskemalla tulvavedenpintaa 1 metrillä saataisiin ins. M. J.
Eerikäisen laskujen mukaan viljelyskelpoiseksi n. 89 ha maata,
mikä pääasiallisesti tulisi järven eteläpäässä olevasta suosta.
Järveä on jo aikaisemmin laskettu n. 0.90 m perkaamalla vuosina
1832-1833 alempana olevaa Riekonkoskea ja Taipaleenkoskea.
Tällöin lienee noin 100 ha suomaata tullut kuivatetuksi.

Mahlujärveen juoksee lännestä Harjunjoki, jonka
sadealue on 227.1 lnn 2 :n suuruinen. Se laskee Riekonkosken ja Taipaleenkosken kautta Saarijärveen.
Riekonkoski lähtee Mahlujärvestä pohjoiseen suuntaan
ja sitä seuraa Taipaleenkoski, joka tekee kaaren koillista
kohti; tästä alkaa tyynempi pääasiallisesti itäiseen suuntaan kulkeva virta aina Saarijärveen saakka.
Riekonkoskessa (kuva 13) on putousta 1. 78 m 250 m:n
rnatkalla. Koski, joka on sangen kivinen, perattiin vv.
1832-33 Mahlujärven laskemista ja v. 1864 uittoa varten.
Tämän johdosta on kosken leveys vähentynyt 8 a 15
metriin matalanveden aikana, jolloin veden syvyys on
0.6-3.8 m. Korkeanveden vallitessa on leveys 40-100 m.
Pohja on kivensekaista soraa ja savensekaista hiekkaa.

l{osken länsirannalla on mylly, johon vesi johdetaan
Mahlujärvestä rantaan kaivettua, 125 m pitkää ja 6.5 1n
leveää rannan suuntaista kanavaa myöten.

Kuva 13.

Riekonkoski (myötävirtaan) 30fm 1911.

Taipaleenkoski, jota ennen kutsuttiin alemmaksi Riekonkoskeksi, erotukseksi edellisestä koskesta, jolla oli
nimenä ylempi Riekonkoski, on 200 m pitkä ja siinä on
1. 90 m putousta. Leveys on kuten Riekonkoskessakin
hyvin vaihtelevainen. l{orkeanveden aikana on se 40 a
60 m, jotavastoin matalanveden vallitessa vesijakso on
supistettu edellämainittuun koskea peratessa kaivettuun
pääuomaan. Vesisyvyys matalanveden aikana on 0.51.5 m. Taipaleenkosken itärannalla on mylly ja siihen
kuuluva, kosken sivuun perattu tulokanava.
Taipaleenkosken alapuolella alkaa 550 m pitkä suvanto
0.03 m:n putou}{sella; ennen laskuaan Saarijärveen jatkuu
suvanto n. 100 n1 pitkänä virtana, missä on 0.17 n1
putousta. Taipaleenkoskesta alaspäin on leveys 45-90 n1
ja vesisyvyys matalanveden aikana 0.5-2.0 m.
Saarijärvi on pisin W -E-suunnassa. Sen pituus on
9.1 kn1, suurin leveys 3.1 kn1 ja pinta-ala 20.3 lnn 2 •
Järven koko sadealue on 2,266.0 km 2 :n suuruinen. Saarijärven vedenpinta on 25.66 m l{uhnmnojärveä korkeammalla ja 117.16 m yli NN. Rannat ovat yleensä verraten
l~orkeat ja metsäiset, kuitenkin on rannoilla paikottain
alavia niittymaita, jotka ovat tulvien vallassa.
Valtamaantie, joka Viitasaarelta viepi Saarijärven
kirkonkylän kautta lVIyllymäen asemalle, leikkaa järveä
n. 2 lnn länsipuolella Saarijärven kirkonkylää, joka sijaitsee järven pohjoisrannalla ja sen itäpäässä. Järven
yli välittää Tilaantieliikettä lautta. Muuten liikkuu Saarijärvellä, paitsi tavallisia veneitä, ainoastaan yksi ·tukkeja
kulettava hinaajalaiva.
Saarijärvi on Palaavasalmen kautta yhteydessä Saarijärven itäpuolella olevan Ison-Lumperoisen kanssa, mikä
taasen Mustijoen kautta yhtyy likellä olevaan PieneenLumperoiseen. Nämä kolme järveä ovat kaikki yhtä
korkealla. Sekä Palaavasalmen että Mustijoen ylitse
johtaa puiset maantiesillat. Korkean veden- aikana laskee
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Pieneen-Lumperoiseen vettä Pyhäjokea myöten suuresta
Pyhäjärvestä, -jonka vesi aikaisemmin on kokonaan kul. kenut tätä tietä, vaikka se nyttemmin pääasiallisesti
juoksee Kiimasjärveen.
Laskemalla tulvavedenpintaa metrillä Saarijärvessä ja
sen yhteydessä olevassa Pienessä- ja Isossa-Lumperoisessa
saataisiin n. 76 ha kuivatettua niittymaata.
Saarijärvestä jatkuu vesijakso edelleen Leuhuvirran
kautta pieneen Kaiiinjärveen ja tästä l{allinkosken ja
Majakosken kautta Summasjärveen.
Leuhuvirta, joka alkaa Saarijärven itäpäästä, kulkee
pääasiallisesti N-S-suuntaan. Joen pituus on n. 3 km
ja siinä on 300 m:n pituisen suvannon jäiestä pitempi
koski, Roikolankoski, jota seuraa pitkä suvanto lähinnä
alempaan koskeen, Leuhukoskeen saakka. Viimeksimainittua koskea seuraa virta ja tämän jälkeen vielä
kaksi koskea, Saunakoski ja Myllykoski, jotka lyhyt
suvanto erottaa toisistaan. Viimemainittu koski laskee
suoraan Kallinjärveen.
Leuhuvirran rannat ovat yleensä siksi korkeat, että
joki tavallisen tulvaveden aikana ei nouse yli äyräittensä.
Pohja on suvannoissa hiekansekaista savea, kaskissa kivensekaista soraa. Kaikki neljä koskea, jotka ovat sangen
kivisiä, on perattu.
Roikolankoski eli Saarikoski on 525 m pitkä ja sen
putous on 1. 71 m. Kaskessa on oikeastaan kaksi putousta,
toinen 0. 71 ja toinen l.OO m, ja kumpanenkin 225 m pitldä; 75 m:n pituinen suvanto erottaa ne toisistaan. Kosken leveys on matalanveden aikana 15-60 m ja vedensyvyys vuoiaammissa kohdissa 0.6-1.6 m sekä suvantopaikoilla 1.2-2.8 m.
Hoikalankosken alemman putouksen länsirannalla sijaitsee mylly, joka nykyään ei liene käynnissä, ja myllyn
alapuolella on kosken yli rakennettu hirsiarkuille puinen
maantiesilta, neljällä 8.50, 11.10, 6.60 ja 7.25 m:n levyisellä vapaalla aukolla.
Roikolankosken ja Leuhukosken v~linen suvanto on
1,275 n1 pitkä, putousta siinä on 0.01 m, leveys matalanveden vallitessa 40-90 m ja vedensyvyys 2.110.4 m.
Leuhukoski on 225 m pitkä, siinä on 2.06 m:n putous
ja leveys vaihtelee matalanveden aikana 10:stä 25:een
m:iin sekä korkeanveden vallitessa 35-40 metriin. Vedensyvyys on matalanveden aikana 0.8 a 1.1-m.
Alapuolella Leuhukoskea alkaa 425 m:n pituinen taipale, jossa putousta on ainoastaan 0.09 m, leveys 20-95 m
ja vedensyvyys matalanveden vallitessa 1.3-5.5 m.
Saunakoskessa on 0. 97 m:n putous 75 m:n matkalla;
leveys on matalanveden aikana 8-50 m, tulvaveden
aikana 40-60 m ja vedensyvyys 0.6 a 1.0 m Tilatalanveden aikana.
Alapuolella Saunakoskea virtaa joki tyynenä 150 m:n
matkan, leveys vaihtelee 45-150 m:n välillä ja syvyys
matalanveden aikana 0.9-5.0 m:n välillä.
Myllykoskessa eli Heinäahonkoskessa, joka on Leuhuvirran alin koski, on putousta 2. 00 m 100 m:n matkalla.
Leveys vaihtelee matalanveden aikana 8 ja 15 m:n välillä,
tulvaveden aikana 20 ja 45 m:n välillä ja vesisyvyys
matalanveden vallitessa 0.8:sta 1.2 m:iin.

Kosken länsirannalla on mylly ja tämän kanssa yhteydessä oleva saha. Näihin laitoksiin johdetaan vesi 80 m:n
pituisen, kosken länsirantaan peratun kanavan kautta.
Kaiiinjärvi on n. 1.5 km pitkä ja kapea, W-E-suuntaan kulkeva järvi. Siihen juoksee lännestä päin lisävesi, Murronjoki, jonka sadealue on 107.1 km 2 , ja Rallinkosken ja Majakosken kautta laskee se Summa-sjärveen.
Kallinkoski, joka lähtee Kaiiinjärven itäpäästä, on
lyhyt ja kapea, kalliopohjainen ja kalliorautainen koski.
Kosken putous, mikä, samoinkuin Kaiiinjärven vedenpinnan. korkeuskin, on riippuvainen patolaitteesta alapuolella olevassa Majakoskessa, on tässä selonteossa
arvioitu 0.20 metriksi 50 m:n matkalla. Kaiiinkosken
putous ennen Majakosken padon rakentamista sanotaan
olleen 0. 77 m. Kosken leveys on 22-25 m ja vesisyvyys
matalanveden aikana 1.2-2.0 m.
Kaiiinkosken ja Majakosken välillä on IL 730 m pitkä,
padottu suvanto, jossa putousta on 0.11 m. Tämäp.
suvannon leveys on matalanveden aikana 65-180 m ja
korkeanveden aikana 75-210 m. Vesisyvyys on 3. 46.4 m matalanveden aikana. Pohja on hiekansekaista
savea.

Kuva 14. Majakosken maantiesilta (vastavirtaan)
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1911.

Majakoskessa on putousta 1.51 m n. 10 m:n matkalla; ennen padon rakentamista ibnoitetaan kosken putous
olleen 0. 89 m.
Heti Majakosken padon alapuolella on saha ja kahdella kiviparilla käypä mylly, ryyni- ja seulomalaitos,
luujauhosurvin y. m., jotka laitokset omistaa Tarvaalan
maanviljelyskoulu (kuva 15). Pato on 107 m pitkä, se
on tehty kivillä täytetyistä hirsiarkuista ja siinä on tarpeelliset aukot myllyä ja sahaa sekä tulvaveden poistamista varten. Sitäpaitsi on padassa hirsiruuhi uiton
varalta ja kalaportaat.
Vaasan läänin kuvernöörin 25 p. huhtikuuta 1869 ja 6 p.
syyskuuta 1905 antamain päätöksien mukaan on luvallinen patoamiskorkeus määrätty 1 jalaksi alapuolella sitä kiintopistettä,
joka on kivessä lähellä pohjoisrantaa, n. 90 m padon yläpuolella.

29

pieni kanava Summasjärven vedenpinnan laskemista varten.
V. 1864 on koski perattu uiton helpottamiseksi.

Päähaaran pohjoisrannalla on mylly.
Sumn1askosken alapuolella on Summasvirrassa 0.36 n1
putousta 1,450 m:n Inatkalla. Leveys on matalanveden
aikana 50 å 185 m; vedensyvyys vaihtelee 0. 7 ja 5.5 m:n
välillä. Pohja on kovaa, hiekansekaista savea.
Kiimasjärvi, jonka suunta on pohjoisluoteisesta eteläkaakkoon, on n. 5 km:n pituinen ja vajaan km:n
levyinen. Rannat ovat korkeita ja paikka paikoin viljeltyjä.
Järveen laskee pohjoisesta Paranialan kanavan kautta
vesi suuresta Pyhäjärvestä.
Pyhäjärvi,

Kuva 15.

Majakoski (myötävirtaan) Stfm 1911.

N. 100 m padon yläpuolelle on kosken ylitse rakennettu hirsiarkuille perustettu puinen maantiesilta (kuva
14), jossa on 6 kaarta 7.50, 8.15, 9.10, 9.30, 8.42 ja 5.50
m:n suuruisilla vapailla aukoilla.
Majakosken alapuolella, 100 n1:n matkalla, on putousta ainoastaan 0.01 m, leveys on 45-80 m ja vesisyvyys 2.2-3.6 m. Tämän jälkeen jakautuu vesijakso
kahteen haaraan, jotka molemmat laskevat Sumn1asjärven luoteispäähän. Etelähaaraa pituus on 1,065 m
ja putous 0.21 n1. Leveys on matalanveden aikana 35-75
m, tulvaveden aikana 50-100 m ja vesisyvyys vaihtelee
1.6:sta 8.2:een m:iin matalanveden vallitessa. Pohjoinen
haara on 1,110 m pitkä 0.21 m:n putouksella, 45-120 m
leveä ja 1.4-5.4 m syvä matalanveden aikana.
Summasjärvi on pisin, 8.8 km, NNW-SSE-suunnassa.
Sen suurin leveys on 4.3 km, pinta-ala 33.5 kn1 2 ja sadealue 2, 736.3 km 2 • Vedenpinnan korkeus on 108.28 m yli
N N. Järvessä, jonka rannat ovat vaihtelevaista laatua,
on kaksi suurempaa saarta, toinen heti Majakosken suun
kohdalla, toinen järven vastakkaisessa päässä.
Summasjärveen laskee etelästä suurempi lisävesi,
Lannejoki, joka tulee 9.1 lnn:n pituisesta Lannevedestä ja
useasta pienemmästä järvestä Uuraisten pitäjässä. Lanneveden lisäveden sadealue on pinta-alaltaan 269.2 km 2 •
Sumn1asjärvestä juoksee vesi Summasvirran kautta
Kiimasjärveen.
Summasvirrassa on heti sen Summasjärvestä lähtiessä
WSW-ENE-suuntainen koski, Summaskoski, jonka jälkeen vesijakso tekee kaaren ja juoksee tyynenä kaakkoa
kohti Kiimasjärveen.
Summaskoskessa on kaksi haaraa, joista pohjoinen,
päähaara, on 200 m pitkä 1.35 m:n putouksella; leveys
vaihtelee matalanveden aikana 42:sta 100:aan m:iin ja
vesisyvyys 0.4:sta 1.5:een m:iin. Etelähaara, joka on
perattu uittoväyläksi, on 11-14 m leveä ja 0.6-l.O m
syvä matalanveden aikana. Summaskoski on sangen kivinen koski, jonka pohja on kovaa, savensekaista soraa.
C. R. Westling'in ilmoituksen mukaan lienee jo Ruotsin vallan
aikana avattu kosken toiseen haaraan, luultavasti eteläiseen,

suurin kaikista järvistä Saarijärven reitissä, on

18.0 km pitkä, 6.6 km leveä leveimmältä kohdalta sekä pintaalaltaan 64.8 km 2 . Järven sadealue on 303.8 km 2 ja sen vedenpinta on 13.40 m Kiimasjärven vedenpintaa ylempänä sekä
119.97 m yli NN.
' Järvessä, johonka laskee joukko pienempiä lisävesiä ja jonka
rannat ovat metsäiset, joko verraten korkeat tai soiset, on useampia suurempia ja pienempiä saaria.
Pyhäjärven vesi laski, kuten jo mainittiin, ennen yksinomaan
Pyhäjoen kautta Pieneen-Lumperoiseen. Nykyään juoksee Pyhäjoen kautta vettä ainoastaan korkeanveden aikana, sillä järven
päälaskuna on Parantalan kanava.

Kuva 16.

Paranialan kosken yli vievä maantiesilta 31/m 1911.

Viimemainittu kanava oli C. R. \Vestling'in vuonna 1852
antaman ilmoituksen mukaan suuri oja, joka mseita kymmeniä vuosia sittem oli kaivettu, jotta voitaisiin »saada täten
syntynyt, yli 40 jalkaa korkea putous käyttämään kahta huonoa jalkamyllyä.» Vuonna 1864 perattiin Paranialan myllykanava valtion kustannuksella siinä olevien uittoruuhien ja
vesilaitosten vesimäärän lisäämistä varten. Samaan aikaan
rakennettiin uudestaan kaksi rappeutunutta 70 ja 75 m:n pituista
uittoruuhta.
Tätä nykyä muistuttaa vesijakso vähemmän kaivettua kanavaa kuin luonnollista koskea. Sen pituus on n. 460 m ja leveys
vaihtelee 5.5-33 m :n välillä. Koskessa on nykyisin 4 myllyä
ja 1 saha (kuva 17) ynnä niihin kuuluvat patorakenteet.

Kiimasjoki on n. 5 km pitkä joki, joka alkaa Kiimasjärven eteläpäästä. 2.3 km:n matkalla on sen suunta luoteisesta kaakkoon, minkä jälkeen se tekee suuren kaaren
ja laskee Naarajärveen pohjoisessa suunnassa.
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Kuva

17. Parantalan koski

31/m

1911.

l{iimasjärven ja Naarajärven välinen putous, 12.86 m,
on keskittynyt useampaan koskeen. l{iimasjärvestä lähtiessään virtaa l{iimasjoki lyhyenä suvantona, jota seuraa kaksi ihan perättäin olevaa koskea, Kiimaskoski ja
Aittakoski. Viimeksimainitun kosken alapuolella on
lyhyempi virta, jota seuraa Hietamankoski, suurin kaikista koskista Saarijärven reitissä; tä1nän jälkeen on suvantoa Varpaskoskelle saakka, n1inkä alapuolella vesijakson suunta muuttuu. Joen alaosassa on yli 2.5 km
pitkä suvanto, jonka kuitenkin ennen sen laskua Naarajärveen katkaisee lyhyt Vätälänkoski.
l{iimaskosken yläpuolella oleva suvanto on 450 n1
pitkä ja sen putous 0.01 m. Leveys on 45-95 m ja vesisyvyys 4.0-6.2 m matalanveden' aikana. Rannat ovat
matalia.
Kiiniaskosken 80 n1:n pituisessa kaskessa on putousta
0.60 m. Leveys vaihtelee 16:ta-42:een m:iin ja vesisyvyys on verraten suuri, 1. 9-2.9 m matalanveden
vallitessa. Pohja ja rannat ovat kovaa, kiviperäisiä
soraa.
l{iimaskosken ja sitä seuraavan Aittakosken välillä
on 80 m:n pituinen virta, jonka putous on 0.03 m, leveys

15-28 m ja syvyys 3.6-4.3 1n. Tässä kulkee vesijakson
yli hirsiarkuille perustettu puinen 5-kaarinen maantiesilta 5.30, 5.15, 6.81, 11.25 ja 7.07 m:n vapailla aukoilla
(kuva 18).
Aittokoski, joka alkaa 40 m äskenmainitun sillan alapuolella, on kuten edellinen koskikin erittäin kivinen
sekä jonkun verran tätä suuren1pi, sillä putouskorkeus
on 1. 73 m ja pituus 140 m. Kosken leveys on Illatalanveden aikana 35-45 m ja vesisyvyys l.0-1.9 m.
Aittakosken alapuolella levenee Kiin1asvirta 75 a
140 m:n levyiseksi 350 1n:n matkalla; putous tällä osalla
ml. 0.08 m. Vesisyvyys matalanveden aikana on 2. 75.4 m.
Hietamankoskessa tekee vesistö vähäisen n1utkan ja
sen pohjoinen ranta 1nuodostaa koskeen pistävän niemen.
Kosken pituus on 300m ja putous 7.89 111; leveys vaihtelee
n1atalanveden aikana 15 ja 55 m:n välillä, vesisyvyys
0.8 ja 1.4 n1:n välillä. Pohja on kiviperäistä soraa, joka
vuolaimmissa paikoissa on poishuuhtoutunut aina alla
olevaan kalliopohjaan saakka. Kosken ylimlnässä osassa
on sen etelärannan lähellä 80 1n pitkä ja 15 m leveä saari,
joka korkeanveden aikana on tulvan vallassa.

Kuva

Kuva

18. Kiimasjoen yli vievä maantiesilta 31/m 1911.

19. Hietamankoski (vastavirtaan)

31/m

1911.

N. 100 m koskenniskan alapuolella sijaitsee pohjoisrannalla mylly, jossa on 2 kiviparia janhatusta ja 1 kivipari ryynien valmistamista varten; tämä mylly on rakennettu Vaasan läänin kuvernöörin 19 p. syysk. 1893 antaman päätöksen nojalla. Mylly käyttää n. 2.5 m:n putouskorkeuden, ja vesi johdetaan siihen rantaan peratun
kanavan kautta. Sainalla paikalla löytyi jo 1860-luvulla
n1ylly. Alempana kaskessa ja myöskin pohjoisrannalla
on jätteitä kahdesta vanhasta 1nyllystä, jotka eivät moneen vuoteen ole olleet käytännössä.
Koska Hietamaakoski on kovin jyrkkä ja kivinen,
ei uitto siinä käy päinsä, jonka takia on ollut pakko tätä
tarkoitusta varten laittaa uittoränni pohjoisrannalle.
Tämä tehtiin vuosina 1863 ja 1864 valtion kustannuksella;
se on osaksi louhittu kanava, osaksi puinen ruuhi; sen
koko pituus on 220 n1.
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kee sen poikki valtamaantie, jolla on 5-kaarinen puusilta, 2.80, 12.40, 12.10, 11.70 ja 10.80 n1:n vapailla
aukoilla.
Vätälänkoskessa, Kiimasj oen alimmassa koskessa on
putousta 0.42 m 105 m:n matkalla. Koski on matalanveden vallitessa kaksihaarainen; haarat sulkevat väliinsä
60 m:n pituisen ja 30 m:n levyisen saaren ja niiden
leveys on 20 å 35 m vesisyvyyden vaihdellessa 0. 8:sta3. 7:ään m:iin. J{osken länsirannalla sijaitsee pienempi
vesivoimalaitos.
Vätälänkosken alapuolella on vielä 175 m pitkä
suvanto, ennenkuin Naarajärvi alkaa. Tämän Kiimasj oen viimeisen osan leveys on 60-150 m ja vesisyvyys
2.0-5.9 lll.
Naarajärvi, alin Saarijärven reitin järvistä, on n.
3.5 km pitkä ja n. 0.8 km levein1mältä kohdaltaan.
Se kulkee lounais-koilliseen suuntaan, sen korkeus on
93.71 m yli N N ja sadealue sama kuin koko reitin sadealue, mikä pinta-alaltaan on 3,113.2 k1n 2 •
Naarajärvi purkaa Saarijärven reitin vesimäärän Naarakosken kautta Kuhna1nojärveen.
Naarakoski on 525 n1 pitkä, sen putous on 2.21 In
- ja suunta SW-NE. Siinä on oikeastaan kaksi eri putousta,
ylempi ja alempi, jotka lyhyt virta erottaa toisistaan.
Ylempi putous on 1.17 m korkea ja 250 m pitkä, alempi
l.OO m korkea ja 150 m pitkä; välillä olevassa osassa on
0.04 m putousta 125 m:n matkalla. Naarakosken vedenkalvon leveys on yläosassa 23-45 IU, keskiosassa 25-60 m
ja alaosassa, joka matalaruman veden aikana on kaksihaarainen, 35-90 m; näiden kolmell osan vesisyvyys on
0.7-2.5, 1.9-4.1 ja 0.4-0.9 m. Koski, joka näyttää
olevan perattu, on sekä ylä- että alaputouksen kohdalla
sangen kivinen; pohja ja rannat ovat kiviperäistä soraa
ja muutamin paikoin etelärannalla on allaoleva vuoriperä puhtaaksi huuhtoutunut.
Seuraavassa taulukossa ovat edellisessä mainitut tiedot
Saarijärven reitin keskusvesijakson järvien korkeudesta,
koskien putouksista ja pituudesta, y. 1n. yhteen koottuina.

Hietamankosken ja Varpaskosken välinen suvanto
on 600 m pitkä, putousta siinä on 0.03 m, leveys matalanveden aikana 45-130 m ja vesisyvyys 1.9-5.3 1n. Heti
Hietamankosken alapuolella on .lähellä etelärantaa 110
m:n pituinen ja 30 n1:n levyinen saari.

Kuva 20. Maantiesilta Kiimasjoen yli
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Varpaskoski on 200m pitkä, ja putousta siinä on 1. 91 m;
leveys on 17-50 m ja vesisyvyys 0.9-1.3 m matalanveden aikana. Pohja on kovaa, kivensekaista soraa.
Varpaskosken alapuolella oleva suvanto muodostaa,
kuten ja mainittiin, suuren kaaren; sen pituus on 2,570 m
ja putous 0.16 IU. Tämä osa Kiimasjokea on yleensä
matalanveden aikana 38-70 m leveä ja tulvaveden aikana
45-80 m, paitsi kolmessa kohden, missä vesijakso leviää
aina 100 å 235 m:n levyiseksi matalanveden aikana. Vesisyvyys vaihtelee 2.2 ja 9.0 m:n välillä matalanveden
vallitessa. Rannat ovat korkeita.
N. 1.2 km ennen vesistön laskua Naarajärveen kul-
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3.

Kuhnamojärven-V aliajärven vesijakso.

l{uten jo aikaise111111in mainittiin, kokoontuu vesi sekä
Viitasaaren reitiltä Äänekosken ja lVIämr11inkosken kautta
että Saarijärven reitiltä Naarakosken kautta pitkään ja
kapeaan I{uhna111ojärveen. Tästä järvestä juoksee vesi
Vatiajärveen Lujakosken ja l{apeenkosken kautta ja Vatiajärvestä I(uusankosken kautta Saraveteen, johonka järveen
111yöskin Rautala111111in reitti laskee.
Kuhnamojärvi on joenrunotoinen järvi, jonka pituussuunta on luoteisesta kaakkoon, pituus 16.5 km ja suurin
leveys 1.2 kn1. Järven pinta-ala on 9. 7 km 2 ja sen sadealue 9,467.4 In11 2 . l{eskivedenkorkeus syysk.-jouluk.
aikana 1909 on 91.50 111 yli NN. Rannat ovat korkeat,
varsinkin Iounaisranta, sekä kallioiset ja 111etsää kasvavat.
l(uhna1nojärvessä on oikeastaan kaksi eri osaa, toinen
suurer11pi, pohjoinen ja toinen piene1npi, eteläinen osa,
jotka Loukeenvirta, 0.10 1n:n putouksella 50 n1:n n1atkalla, erottaa toisistaan. Virta, jonka pohja on kivi-:peräistä soraa, on perattu.
Vastapäätä Äänekoskea laskee I{uhnamojärveen lännestä päin piene111pi vesijakso, joka tulee 8 km pitkästä
ja 1. 8 km leveästä Niinivedestä.
Kuhnamojärven vedenpintaa on luultavasti laskettu metrin
verran vuosina 1841-45 toimitettujen alapuolella olevien koskien
perkansten kautta.

Vesijakso, joka yhdistää I{uhnamojärven Vatiajärveen
on n. 1. 5 kn1 pitkä; siinä on ensin virta, Pörrinvirta, sen
jälkeen lyhyt suvanto, sitten Lujakoski, edelleen muuta1nia pienemp1a virtoja ja suvantoja sekä vihdoin
I{apeenkoski, joka laskee suoraan Vatiajärveen.
Pörrinvirrassa on kaksi eri virtaa, toinen etelä- toinen
pohjoispuolella rnuuta1nia satoja 111etriä pitkää saarta;
eteläistä haaraa 111yöten virtaa suurin osa vesimaaraa.
:Molemmat virrat ovat peratut. Pörrinvirran putous on
0.07 111.
Pörrinvirran ja Lujakosken välisellä osalla on putousta
0.05 m.
Lujakoski on 50 111 pitkä, 30 a 40 111 leveä ja putousta
on siinä 1.05 111. Rannat ovat sangen korkeat ja sainoinkuin pohjakin kiviperäistä soraa. Eteläranta, joka eniten
on virran tuhoavan vaikutuksen alainen, on suojattu
hirsiseinällä. Pohjoisella rannalla on Iohipato.
Kun vuosina 1837-1849 Laukaan pitäjässä toimitettiin
yleisiä perkaus- ja muita töitä veneliikkeen aikaansaamista ja
tulvien ehkäisemistä varten, ei Lujakoskeakaan unhotettu. Niinpä
kaivettiin vuosina 1843-1845 tämän kosken pohjoisrantaan
30 m:n pituinen venekanava, jonka pohjaleveys on n. 3 m ja
vesisyvyys 1.48 m. Kanavan pohja ja sivut päällystettiin kivillä
ja molemmin puolin rakennettiin vetotiet, ja se on vieläkin melkein entisellään. Veneliikkeen koskessa tekevät kuitenkin mahdottomaksi kanavan alaosaan vierineet kivet.

Lujakosken ja l{apeenkosken välillä on pienen1p1a
virtoja ja suvantoja, joidenka yhteinen putous on 0.65 111
ja aivan I{apeenkosken yläpuolella on vesijaksossa n.

300 m pitkä ja 400 111 leveä järvimäinen suvanto, johon
idästä päin laskee I(apeenlammista tuleva pienempi
IisävesL
Kapeankoski on lyhyt koski, siinä on putousta 0. 96 111
46 111:n matkalla ja sen leveys on 80-100 m. Pohja ja
rannat ovat kiviperäistä soraa; rannat ovat korkeat ja
metsäiset. l{osken Iänsirannalla on mylly johtopatoineen.
Koski perattiin vuosina 1841-1843 ja 1845 koko leveydeltään sekä syvennettiin itärannan puolelta ja varustettiin vetotiellä, joka nyttemmin on hävinnyt.

Kapeenkoski laskee pieneen selkään, joka on Torikkavirta-ni111isen sal111en kautta Vatiajärven yhteydessä. Sal111essa on 0.01 111 putousta.
Torikkavirran luona on vielä jäännöksiä maantiesillasta, joka
oli ollut vanhalla Savosta Pohjanmaalle vievällä sotatiellä.

Vatiajärvi on samoinkuin Kuhna111ojärvikin pitkä ja
kapea ja se kulkee melkein samassa pääsuunnassa kuin
tä111äkin. Sen pituus on 10.3 km, suurin leveys 1.8 km
ja pinta-ala 8. 9 k111 2 • Järven koko sadealue on 9,626. 2
km 2 :n suuruinen ja sen vedenpinta on 88.61 m yli NN.
Rannat ovat 111etsää kasvavia, osaksi myöskin viljeltyjä,
varsinkin länsiranta.
Järvellä kulkee hinaajahöyry.
Vatiajärven vedenpintaa on laskettu samaan aikaan kuin
Kuhnamojärvenkin.

Vatiajärvestä kulkee Viitasaaren ja Saarijärven reittien yhteinen lasku edelleen Horhanvirran, Kuusankosken
ja I{uoressah11en sekä näiden välillä olevien suvantojen
kautta Saraveteen, joka on noiden koh11en suuren pohjoisesta tulevan reitin kokoa111issäiliö.
Horhanvirrassa on n. 300 111:n 111atkalla 0.13 111 putousta, sen leveys on 70 a 80 m. Virtaa on perattu ja
sen jakaa n1atalanveden aikana pitkäkkäinen kivikari
vuolain1massa paikassa kahteen haaraan. Pohja ja rannat
ovat kiviperäistä soraa. Rannat ovat korkeat ja metsäiset.
Harhanvirran alapuolella leviää n. 270 m pitkä ja
aina 290 m leveä, loiva, osittain matalarautainen suvanto
ja tätä seuraa sangen mahtava l{uusankoski.
Kuusankoski alkaa äskenmainitun suvannon lounaispuolelta ja kääntyy kaaressa itää kohti, jotenka itäranta
muodostaa koskenniskaan pistävän niemen yläpuolisen
suvannon ja varsinaisen kosken väliin. l{uusankoski on
400 111 pitkä, 4.48 111 korkea sekä 45-140 m leveä ja
on siinä oikeastaan kaksi koskea, ylempi Isokoski ja
alempi Alakoski. I{osken rannat ovat korkeat ja met!1säiset, osittain viljellyt ja ne ovat, kuten koskenpohjakin,
IIdviperäistä soraa.
Idästä päin koskenniskalle pistävä niemi, joka muodostaa kosken itärannan, on kahdessa kohden läpikaivettu,
1

5
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sekä vesisyvyys 1.48 1n, kaivettiin vuosina 1840-1845.
Samalla rakennettiin sen yli puinen maantiesilta, jonka
kivisten maatukien väliin jäi 9. 5 111 leveä vapaa aukko.
Kun kanava oli ollut jonkun aikåa käytännössä, tapahtui
keväällä 1846 sen alapäässä vieremä, ja kun kanavaa kesällä
samana vuonna käytettiin tukinuittoa varten, humeltui l:ljg sen

Kuva 21.

Kunsankoski (vastavirtaan)

15

/vn 1911.

toisessa kohden on uittoränni, toisessa venekanava. Lankaalta Rautalammilie ja Viitasaarelle vievä valtamaantie
kulkee sekä Isonkosken yli sen kapeinunalla kohdalla
lähellä koskenniskaa että n1yöskin uittorännin ja venekanavan yli kohnea eri siltaa myöten, joista Isonkosken
yli vievä on tehty puusta tukiansaille kaksikaarisena
a 30 m, kivisten maatukien ja pilarien varaan.
Isonkosken ohi, n. 60 n1 kaukana kosken itärannasta
kulkeva uittoränni on n. 90 m pitkä ja 2.0 m leveä.
Sen yli vievä silta on tehty kivestä 5. 0 n1 :n jännitysvälillä.

Knva 22.

Kuusankoski (myötävirtaan)

15

/vn 1911.

Suunnilleen 80 1n uittorännin itäpuolella leikkaa maantie venekanavan (kuva 23), joka yhdistää Kuusankosken
ylä- ja alapuoliset suvannot keskenään. Kanava, joka on
178 m pitkä ja jonka leveys vedenpinnassa on n. 2 n1

Kuva 23.

Kuusankosken venekanava (vastavirtaan) 27/vm 1909.

pituudesta. Se laitettiin jälleen kuntoon vuosina 1847-1848
ja Vaasan läänin kuvernööri kielsi tammikuun 22 p. 1849 sakonuhalla uittamisen sen kautta. Kuusankosken venekanava on
erittäin kaunis, siinä on korkeat, metsäiset rannat ja se on verraten hyvin säilynyt sekä olisi vieläkin kuljettavassa kunnossa,
jos muutamia kanavaan vierineitä kiviä poistettaisiin sen alaosasta. Samaan aikaan kun venekanava rakennettiin, teetti
Laukaan kunta Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunnan johdolla
Isonkosken maantiesillan, jonka kustannukset nousivat lähes
10,000 hopearuplaan.

Isonkosken sekä länsi- että itärannalla on mylly,
länsirannalla oleva neljällä kiviparilla, itärannalla kolInelb kiviparilla käypä. I{umpainenkin mylly on varustettu kosken suunnassa kulkevalla johtopadolla. Lohipatoja on n1yöskin molemmilla rannoilla.
l{uusankosken alapuolella alkaa n. 600 n1 pitkä suvanto, joka ollen n .. 110 m leveä heti Alakosken alla
laajenee 350 m:n levyiseksi jälleen kavetakseen läheinpänä Kuoressalmea.
I{apean kohdan yli alapuolella Alakoskea kulkee Kuusan rautatiesilta, joka on tehty paraabelikannattimille
kolmine 25.5, 45.0 ja 25.5 111:n jänteineen.
Kuoressaimi on varsin lyhyt virta, jossa on 0.09 m
putousta 10 1n:n matkalla,ja jonka koko leveys on 190m;
vapaan vedenpinnan leveys supistuu kuitenkin saarien ja
karien kautta n. 70 metriin.
Samoinkuin Viitasaaren ja Saarijärven reiteistä annetaan I{uhnamojärven-Vatiajärven vesijaksostakin seuraavassa taulukossa muuta1nia tietoja järvien ja koskien
putouksista y. m.

3.5

Välillä oleva vesijakso
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Rautalammin reitti.

Rantalaminin reitti on itäisin ja suurin Päijänteen
pohjoispuolella olevasta kolmesta pääreitistä.
Reitin· pohjoisin suure1npi järvi, l(oivujärvi, sijaitsee
pääasiallisesti Pielaveden pitäjässä ja sen luoteisnurkassa;
senlähteet ovat l{uopion ja Oulun läänien välisellä rajalla.
l{oivujärvestä laskee vesi koskirikkaan l(oivujoen kautta
Pielaveteen, joka on n. 30 n1 l(oivujärveä ale1npana. Pielavesi yhdistyy taasen peratun Säviän salmen kautta melkein yhtä korkealla olevaan Nilakan järveen. Vii1neksin1ainittu järvi purkaa vetensä kohnen Äyskoskiksi kutsutun kosken ja näiden välisten suvantojen kautta toistensa yhteydessä oleviin Rasvanki ja Virn1asvesi nimisiin järviin, n1itkä sahnien kautta yhdistyvät Iisveteen;
tän1ä on taasen san1alla tavalla yhteydessä Niiniveden
kanssa. Niiniveden eteläpäästä juoksee vesi edelleen pienempään järveen, Miekkaveteen, joka sahnen kautta
laskee l{oskeloveteen. Viin1e1nainitusta järvestä alaskäsin
on Tyyrinvirta, Lonkarin järvi, l{attilanvirta ja Äijävesi,
jonka rannalla Rautalamn1in kirkko sijaitsee, sekä Tallinvirta ja Hankavesi, joka järvi laskee kahden eri kosken,
l{arinkosken ja l{onnekosken kautta l{onneveteen. Neljän peräkkäin olevan ja välillä löytyvien suvantojen erottaUlan kosken, Siikakosken, Taikinaisenkosken, l{arrinkosken ja l{ellankosken kautta laskee vesi l{onnevedestä
pieneen järveen, Liesveteen, ja tästä edelleen lVIakkosenvirran, Vanginveden, Korholankosken, I{eskikosken ja
Hannulankosken kautta I{ynsiveteen, n1ikä järvi on
joitakuita cn1:iä Inatalaminalla olevan Leivonveden yhteydessä sekä kaivetun l{aivannon kanavan, että Paanalansalmen, I{ynsiselän ja Pastinvirran kautta. Leivonvedestä juoksee vesi Sin1unankosken kautta l(uusveteen,
Inistä vesi juoksee Tarvaalankosken kautta Saraveteen,
kolmen pääreitin vesien yhteiseen kokoan1issäiliöön.

Rautalan1min reitin sadealue on 7,267. 9 kn1 2 , josta
3.8% on peltoa, 5.1
niittyä, 69% 111etsää ja arvotonta
1naata sekä 22.1% vettä. Reitin pituus, laskettuna päävesijaksoa pitkin Saravedestä l{oivujärven lähteisiin, on
n. 225 lon. l{orkeinunalla olevan I(oivujärven ja Saraveden korkeuserotus on 48 n1:n vaiheilla. l{uten schemaatisesta profiilista, taulu II, näkyy, ovat alueen suurin1n1at järvet: Pielavesi, Nilakka, Iisvesi ja I{onnevesi,
kaikki 1nelkein yhtä korkealla merenpintaan verrattuna
kuin l{eitele, eli n. 100 111 yli NN, jota vastoin I{oivuj ärvi on suunnilleen yhtä korkealla kuin l(ivijärvi, eli
130 111 :n vaiheilla yli NN.
Koivujärvi, pohjoisin Rautalainluin reitin suurista järvistä, on kaksiosainen, siinä on Iso-l{oivujärvi ja Pienil{oivujärvi, Initkä kaksi luoteesta kaakkoon kulkevaa
nien1eä ja näiden välillä oleva saari erottaa toisistaan;
toistensa yhteydessä ovat ne noiden 1nainittujen niemien
ja saaren välissä olevan kahden vähäpätöisen saln1en
kautta, joista pohjoinen on n. 8 111 leveä ja 0.3 111 syvä,
eteläinen 2 111 leveä ja 0.5 111 syvä. Iso-Koivujärvi on
p1s1n, 10.3 km, NNW-SSE-suunnassa ja sen suurin
leveys on 4.0 k111. Järven n1olen1pain osain yhteinen
pinta-ala on 26.4 k1n 2 , ja sadealueen suuruus 160.4 kn1 2 .
Vedenpinnan korkeus on n. 132 111 yli NN.
l{oivujärvelle on tunnusanlaista lukuisat vuoriset ja
Inetsäiset saaret ja niernet, joista usein1n1at kulkevat
N\V-SE-suunnassa. Rannat ovat n1uuten vaihtelevia,
n1illoin kallioisia ja kivisiä, n1illoin niitty- ja su01naita
pienine viljelyksineen siellä ja täällä.
Koivujärveen laskee useita pieniä puroja, jotka tuovat
veden y1npärilläolevilta harjanteilta, varsinkin Jarven
luoteispuolella; vetensä purkaa järvi l{oivujoen kautta
Pielaveden luoteispäähän.
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Koivujoki eli Kalunjoki juoksee kaakkoista kohti pääasiallisesti alavien ja suoperäisien maiden läpi; sen pituus
on .12 kn1:n vaiheilla ja putousta on siinä n. 30 m.
Yläjuoksussaan, joka tunnetaan nimellä Kattilansalmi, on Koivujoki 1.0 km pitkä, 20-30 m leveä ja
2.0-4.0 m syvä, ja virtaa siinä tuskin huon1aakaan;
tämän jälkeen laajenee joki kahdeksi järveksi, Isoksi
Koluksi ja Pieneksi Koluksi, joitten välissä on kapea
suvanto. Pienen-Kolun jälkeen seuraa vielä 1.0 km
pitkä suvantotaipale, jonka jälkeen varsinainen putous
alkaa.
lson-Kolun järvi on n. 2.5 km pitkä, sen rannat
ovat matalat, vesiperäiset ja metsäiset. Järvi on samoin
alavien suomaiden ympäröimän Pienen-Kalun yhteydessä
n. 0.5 km:n pituisen, 10-15 m:n levyisen, vesikasvia
täynnä olevan salmen kautta.
Pienen-Kolun alapuolella on l{oivujoki 7-10 m leveä.
Lähinnä järveä on joki, kuten jo mainittiin, n. l.O km:n
matkalla tyyni, kiemurrellen vesiperäisien suo111aiden halki.
Seuraa sitten peräkkäin välillä olevine suvantoineen
kolme lyhyttä, pientä koskea, Pajukoski, V anhanpaikankoski ja Ruunakallionkoski, joissa on putousta 0.30,
0.60 ja 0.50 m:ä 40, 20 ja 5 m:n matkalla. Nämä ovat,
kuten kaikki muutkin J(oivujoen kosket, kivisiä ja kalliopohjaisia.
C. R. Westling'in mukaan oli 1850-luvun alussa Pajukoskessa
mylly ja pato kosken poikki.

Alapuolella Ruunakallionkoskea, jonka kalliokynnys
muodostaa, alkaa 2.0 km pitkä suvanto 0.05 m:n putouksella ja tämän jälkeen seuraa lähes 1 km:n pituinen Lyytinkoski.
Lyytinkoskessa on 6.61 m putousta 930 m:n matkalla
ja siinä on milloin pieniä vuorikynnysten muodostamia
putouksia, 1nissä vesi syöksyy pystysuoraan alas, milloin
taipaleita, joilla vesi saa etsiä itselleen tien pienten saarten tahi suurempien ja pienempien kivilohkareiden välitse.
Rannat ovat metsäisiä, väliin kivisiä ja vuorisia, väliin
vesiperäisiä.
Haapakoski nimeltään on seuraava, heti Lyytinkosken
alapuolella oleva koski. Siinä on putousta 3. 96 111 700 m:n
matkalla ja se muodostaa kolme eri koskea, nimittäin
Ylä-H aapakosken, 0. 56 111:n putouksella 60 m:n Inatkalla,
365 n1:n pituisen Keski-H aapakosken, jossa ön putousta
2.80 m ja Ala-Haapakosken, joka on 0.50 m korkea ja
25 111 pitkä. Koskien välillä on 150 ja 100 m:n pituisia
suvantoja, joissa kummassakin on 0.05 m putousta.
Ala-Haapakosken alapuolella alkaa 150 m pitkä suvanto, jossa on putousta 0. 05 111, tätä seuraa 2. 66 111 korkea
ja 200 m pitkä Sahakoski, sitten 100 m pitkä suvanto
0.05 m:n putouksella ja taas koski, Pajakoski, jossa on
putousta 2. 70 m 80 m:n matkalla; tän1än jälkeen tulee
100 m pitkä suvanto 0.02 m:n putouksella. Viimeksimainittua suvantoa seuraa Koivujoen suurin koski,
Korkeakoski.
Korkeakoski, joka ei enää ole luonnontilassaan vaan
padon· sulkemana, on 60 m pitkä ja putousta on siinä
7.02 m.

Tämän kivisen ja kalliopohjaisen kosken yli on tehty
puinen maantiesilta ja uittoa varten on siinä hirsinen
uittoruuhi. Kosken partaalla on ennen ollut melloituslaitos ynnä sulatto, jotka saivat erikoisoikeutensa jouluk.

Käva 24. Korkeakoski (vastavirtaan)

19/vm

1909.

31 p. 1839 ja jotka luultavasti rakennettiin 1850-luvulla;
toi111innassa olivat ne ainoastaan lyhyen ajan. Rautatehtaan rakennuksessa on nykyään n1ylly, jossa on kaksi
kiviparia janhatusta ja yksi kivipari ryynivalmistusta
varten.
Korkeakosken alapuolella olevan kilometrin pituisen
suvannon jälkeen, jossa on 0.23 m putousta, alkaa Koivukoski, viimeinen Koivujoen koskista.
Koivukaskessa on kaksi putousta, nimittäin YläKoivukoski ja Ala-Koivukoski, ja näiden välillä on 80 m
pitkä suvanto, joka on syntynyt jälkimäisen kosken poikki
rakennetun padon vaikutuksesta.
Ylä-Koivukaskessa on putousta 1.90 m 220 m:n matkalla ja sen pohja on kalliota.

Kuva 25. Ala-Koivukoski (vastavirtaan)

19/vm

1909.

Ala-Koivukaskessa eli Myllykoskessa, joka on sulettu
padolla, on 3.21 m korkea putous 100 n1:n matkalla. Koski
on kivinen ja kalliopohj ainen. Siinä on kolmella kiviparilla
käypä mylly. Kosken yli rakennettua patoa käytetään
n1yöskin maantiesiltana ja kosken itärannalla on uittoruuhi.
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Koivukosken alapuolella jatkuu l{oivujoki vielä 0. 5
lnn tyynenä virtana, jossa on putousta 0.10 rn, rnatalien,
heinää kasvavien rantojen välissä; tämän jälkeen laskee
joki Pielaveteen.
Pielaveden saarisen ja niemisen järven pituus on
NW-SE-suunnassa 25.0 lnn ja suurin leveys 8.5 kn1.
Rantaviivan pituus on yn1pärystää n1yöten mitaten 135
lnn ja jos saarien rantaviivat otetaan n1ukaan, 265 kn1.
Vesiala on 122.5 krn 2 , ja sadealue 1, 139.2 lnn 2 :n laajuinen.
l{eskivedenpinta syyskuun-joulukuun aikana 1909 oli
102.05 m yli NN, mikä on ainoastaan 3 cn1 alernpi kuin
Jarven keskivedenpinta 14-vuotiskautena 1896-1909.
Suurin vesisyvyys, 26.7 111, on järven pohjoispäässä, laivaliikettä varten n1erkityssä kulkuväylässä on syvyys keskirnäärin 13.5 m. Järven yn1pärillä on sekä ylänkö- että
alankmnaita, rannat ovat yleensä keskikorkeita, n1etsäisiä ja harvaan asuttuja ja saaret sarnoin keskikorkeita sekä n1etsää kasvavia, osittain kallioisiakin. Järven
kaakkoispäässä on kaksi suurernpaa saarta, Lanunassalo
ja Puukasaio ja vastapäätä viirneksi111ainittua sijaitsee
järven itärannalla Pielaveden kirkko.
Pielaveteen laskee, paitsi l{oivujokeå, koln1e suurernpaa lisävettä, nimittäin: pohjoisesta Savijärven lisävesi,
idästä Lan1n1asjoki ja etelästä Petäjäsjoki.
Savijärven lisäveden keskusjärvi on Sauijärui, johonka laskee
useita lampia ja järviä. Näistä on suurin Niemisjärui, ja se
purkaa vetensä Saviovirran kautta Pielaveteen.
Niemisjärveä laskettiin vuosina 1863, 1866--1868 sekä 1870
valtion kustannuksella n. 1.20 m, kustannukset nousivat
16,404: 59 markkaan. Tarkoitus oli saada heinänkasvuun sopivia
maita ja tehdä ympäröivät suot viljelyskelpoisiksi. Oli saatava
n. 0.5 km pitkä puro, Niemisjoki, peratuksi ja oikaistuksi Niemisjärven ja alapuolella olevan Savijärven välillä sekä viimeksimainitun järven lasku samoin peratuksi; työhön ryhdyttiin työansion hankkimiseksi maan pohjoisosassa kadon vuoksi hätätilassa oleville asukkaille; osakkaat saivat kuitenkin antaa tarvittavat telinetarpeet sekä pajahiilet; työpalkka eli n. k. ruokaraha oli 80 penniä päivältä.
Lammasjoella, joka johtaa veden 11.0 km pitkästä ja 2.6 km
leveästä Lammasjärvestä ja muutamasta pienemmästä järvestä
ja Iammista, on sen laskiessa Pielaveteen 284.9 km 2 laaja sadealue. Vähää ennen laskuaan juoksee se Haapajärven läpi.
Haapajärvi, ynnä Pieni- ja Szwri-Kiukkoinen sekä Sarvijärvi, jotka kolme viimeksimainittua järveä virtaavat Kiukkojoen kautta Haapajärveen, laskettiin vuosina 1886-1888 ja
1890-1891, ensinmainittu järvi n. 1.35 m:llä. Haapajoen suu
perattiin n. 0.5 km:n matkalla Haapajärven alapuolella ja samoin
Kiukkojoki viimeksimainitun järven ja Pienen-Kiukkoisen välillä. Pienen- ja Suuren-Kiukkoisen välille kaivettiin kanava ja
Sarvijoki perattiin Sarvijärvestä Pieneen-Kiukkoiseen. Perkaustyöt suoritettiin valtion avustuksella Tie- ja vesirakennusten
ylihallituksen ylivalvonnan alaisina ja valtion antamat kustannukset nousivat 3,695: 78 markkaan, johon tulee lisäksi 9,549 314.
osakkaiden tekemää päivätyötä ja osakasten hankkimat ainekset y. m:
Petäjäsjoki, eteläisin Pielaveclen lisävesistä, johtaa veden Suuresta Pankajärvestä y. m. järvistä, joiclenka yhteinen sadealue
käsittää 189.0 km 2 •

Pielaveden yhdistää, kuten jo aikaisenu11in rnainittiin,
Nilakkaan saln1i, Säuiänuirta, joka ennen oli kaksihaarainen; pohjoise111pi, piene111pi haara tehtiin vuosina
1892~1895 Pielaveden ja Iisveden järvien välisessä vesi-

jaksossa toirnitettujen perkaus- ja kanavoimistöiden yhteydessä kanavaksi.
Säviän kanavan pituus on 520 111, pohjaleveys 9 111
ja vesisyvyys n1atalanveden aikana 2.0 111. Pielaveden
ja Nilakan vesipintojen korkeusero, joka ennen kanavan
syntyä oli 0.13 111, on nykyään ainoastaan n. 0.01 111.
l{anavan yli, jonka sivut ovat päällystetyt kivellä, välittää
111aantieliikettä erivartinenrautainen kääntösilta ja tämän
vieressä on siltavahdin asunto.
Kanava, jota varten tarvittava maa maksutta saatiin Pielaveden kunnalta, maksoi 79,352: 70 Smk; vuotuiset ylläpitokustannukset ovat vuosina 1897-1906 nousseet keskimäärin
1,030: 56 markkaan, josta 480 mk menee siltavahdin palkkaan.
Tähän tulee vielä lisäksi 2,400 mk, mikä summa 1902 käytettiin
erinäisten puutavaran uittoa helpottavien töiden suorittamiseksi
kanavassa.
Säviän kanavan lähellä on osuusn1eijeri ja höyryI11ylly.
Nilakka on 41.0 kn1 pitkä, NW-SE-suunnassa kulkeva, kapea järvi, joka keskikohdallaan levenee 12.2
km:n levyiseksi. Säviänvirta laskee tä111än SW-NEsuuntaan kulkevan keskusosan koillispäähän. Järven
pinta-ala on 161.7 k111 2 ja sen sadealue 2,189.8 kn1 2 . Ympärystä on 185 ln11 pitkä, ja saarien rantaviivojen yhteinen
pituus on 75 km. Vedenpinnan korkeus, taululla II 111erkitty 102.04 rn:ksi yli NN, vastaten keskivedenkorkeutta syysk.-jouluk. ajalla 1909, on, jos 14-vuotiskausi
1896-1909 otetaan perusteeksi, 102.05 111 yli NN. Suurin vesisyvyys on 17.8 111 ja keskisyvyys 8.2 111. Nilakan
rannat ovat rnetsää kasvavia ja keskikorkeita. Saaret ja
niemet kulkevat täälläkin yleensä NW-SE-suunnassa.
Järvellä ylläpidetään säännöllistä höyrylaivaliikettä, l{olusta alkaen etelässä Säviään saakka pohjoisessa. Nilakan länsirannalla sijaitsee l{eiteleen kirkko, ja tämän
lähellä välittää lautta 111aantieliikettä järven yli, joka
tässä on n. 800 m leveä. I{eiteleen kirkonkylässä on
höyrymeijeri.
Yllämainittujen kanavoimistöiden yhteydessä vuosina 18921895 syvennettiin myöskin kolme salmea Nilakassa, nimittäin
Hinkaansalmi, ri1uutamia km luoteispuolella Keiteleen kirkkoa
sekä Hämeensalmi ja Kalunsalmi järven eteläosassa. Kustannukset näistä töistä nousivat 3,134: 50 markkaan.
Nilakan lisävesistä 111ainittakoon Sulkavanjoki ja
l{angasjoki, jotka laskevat järven luoteispäähän, sekä
l{outajoki, joka laskee järven eteläosaan sen länsirannalle. Nämä kolme lisävettä ltulkevat pääasiallisesti
san1assa suunnassa kuin järvikin.
Nilakka yhdistyy kaakossa Ayskoskien kautta Rasvanlöin ja Virn1asveteen, jotka niinikään ovat toistensa
yhteydessä.
Äyskoskissa on suvantojen erottan1ina koh11e eri
putousta, niinittäin: Niska-Ayskoski, Ansy-Ayskoski ja
Vaaja-Ayskoski. l{oko putous Nilakan ja Rasvan.gin
välillä on 4.46 rn, koskien ja suvantojen yhteinen pituus
on n. 2.5 lon.
Niska-Äyskoski, nykyään n1yös tunnettu ni1nellä Yläkoski, ylin näistä kolmesta koskesta, on 525 111 pitkä
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0. 92 m:n putouksella. l{oski on 35-55 111 leveä, n1atala
ja kivinen ja sen rannat ovat alavia, kivisiä ja metsäisiä,
osittain viljeltyjä. Uiton helpottan1iseksi perattiin koski
1865 valtion kustannuksella.
Koskenlampi nimeltään on Niska-·Åyskosken alapuolella oleva suvanto, jossa putousta on 0.10 m n.
900 n1:n 1natkalla ja joka ulottuu ain1 Ånsy-Åyskoskelle
saakka.
Änsy-Äyskoskessa, jota n1yöskin nin1itetään YtäAyskoskeksi, on 1. 20 111 putousta 200 m :n n1atkalla,
leveys vaihtelee 30-55 n1:n välillä. l{oski, joka on kivinen, perattiin samaan aikaan kuin edellinenkin koski.
l{osken koillisrannalla on saha ja kaksi myllyä, joista
toinen ei moneen vuoteen ole ollut käynnissä. Lounaisella
rannalla on n1yöskin mylly, joka nykyään ei enää ole
käytännössä. Saha ja n1ylly käyttävät hyväkseen 0. 9 n1:n
putouskorkeutta, mikä on aikaansaatu patolaitteen avulla,
kuten näkyy kuvassa 26. l{osken yläosan ylitse kulkee
kolmikaarinen, puinen maantiesilta.

Pieneen-Rasvankiin, n1uutan1ia salmia ja virtoja, joidenka
yhteinen putous on 0.14 111.
·
Laivaliikkeen aikaansaanlista varten Nilakan ja Rasvangin välillä tehtiin vuosina 1893--1895 kanava sulkuineen sen kannaksen, Kaluntaipaleen läpi, joka erottaa
Inoleminat järvet.
Kolun kanava, joka yhdistää Pienen-Rasvangin eli
K.oskenselän Kalunlahden kanssa Nilakassa, on 2,160 111
pitkä, pohjasta 8 n1 leveä ja matalanveden aikana on
siinä 2. 00 m vettä. Järvien välisen putouksen takia,
joka korkeanveden aikana on 4.4 7 m ja Illatalanveden
vallitessa 4. 44 In, tehtiin kanavan alaosaan kaksikan1arinen
sulku kivestä. Sulkukan1arien pituus on 36 111, leveys
7 111 ja kynnyssyvyys keskimatalanveden aikana 2. 20
a 2.30 m.
Maantieliikettä kanavan ylitse välittää sulun yläpuolelle tehty puinen kääntösilta.
K.anavassa on kaksi 80 111 :n pituista laajennusta,
joiden pohjaleveys on 14 111 ja joissa laivat voivat sivuut-

Kuva 26. .=\nsy-Äyskoski (myötävirtaan) 17/vm 1909.

Kuva 28. Kolun kanava 12/vm 1909.

Ånsy-Åyskosken ja Vaaja-Åyskosken välillä on 100
111:n pituinen SUVanto 0.05 m:n putouksella.
Vaaja-Äyskoski eli Ala-Ayskoski on 550 111 pitkä,
40-60 n1 leveä ja sen putouskorkeus on 2.05 m; pohja on
kivinen ja rannat matalat. l{oskeen, joka perattiin myöskin 1865, on uiton helpottamiseksi tehty hirsisiä virran
suuntaisia johtoarkkuja 80 a 100 m:n Inatkalla. Länsirannalla oli aikaisemn1in 1nylly patoineen.
Vaaja-Åyskosken alapuolella on, ennenkuin tullaan

taa toisensa. Kanavan luiskat ovat kivillä päällystettyjä
ja sen molen1mille puolille on rakennettu vetotie.

Kanava ynnä kanavankaitsijalle ja kanavavahdille tarpeelliset rakennukset tulivat maksamaan 435,193: 60 mk; vuotuiset
ylläpitokustannukset 10-vuotiskautena 1897-1906 nousivat keskimäärin 2,664: 69 markkaan, josta 1,850 mk käytettiin palkkoihin.
Eräs Kolun kanavan alasuun luona oleva salmi, Kirnuuirta,
perattiin kanavatöitä tehtäessä ja siihen käytettiin 6,135: 74 mk.

Kuva 27. Vaaja-Äyskoski (myötävirtaan) 17/vm 1909.

Pieni-Rasvanki, Rasvanki ja Virmasvesi muodostavat
yhteensä pitkäkkäisen NVI-SE-suunnassa kulkevan järven, jonka pituus on n. 30 km, suurin leveys 7.8 lnn,
pinta-ala 103.1 km 2 ja sadealue 4, 196.3 kn1 2. Rantaviivan pituus on 182 km, saarien rantaviivat siihen laskettuina. Vedenpinnan korkeus on 97.58 111 yli NN.
Suurin vesisyvyys on 17.8 111 ja keskisyvyys 11.6 m.
Pieni-Rasvanki eli l{oskenselkä, järven pohjoisin osa,
on pitkälti matala ja metsärantainen. Se on Tervasalmen
kautta yhteydessä Rasvangin kanssa. Leveän ja syvän
Tervasalmen yli on rakennettu puinen maantiesilta, jonka
läntisen osan sijaan vuosina 1894-1895 tehtiin kääntösilta (katso kuv. 29).
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Kuva 29.

Tervasalmi 17/vm 1909.

Kääntösilta, joka tuli maksamaan 28,958: 64 mk, tehtiin
valtion kustannuksella; sen liikkuva osa on raudasta, jota vastoin
maatuet ja siltapilarit ovat kivestä paalu- ja betoniperustalla,
jota ympäröi kivillä täytetyt puuarkut. Kääntösillan vuotuiset
ylläpitokustannukset nousivat 10-vuotiskautena 1897-1906 keskimäärin 182: 54 markkaan, lukuun ottamatta siltavahdin palkkaa,
480 mk.

Rasvangilla ja Virn1asvedellä kulkevat höyrylaivat
säännöllisesti. Lähellä kanavaa sijaitsee osuusrneijeri ja
I<..arttulan kirkonkylässä, Vinnasveden itärannalla, on
toinen; n1olernmat ovat höyryvoimalla käypiä.
Rasvankiin ja Virmasveteen laskee, paitsi Äyskoskien
kautta, kaksi suuren1paa usaveua. Toiseen kuuluvat
Hirvijärvi, Tallusjärvi y. n1. järvet Karttulan kirkonkylän pohjoispuolella ja sillä on kaksi laskua, eteläinen,
päälasku Virmasveteen ja pohjoinen Rasvankiin. Toisen
lisäveden, joka laskee Virn1asveteen idästä päin, rnuodostavat l{utanvesi, Laukanjärvet y. n1. järvet.
Hirvijärven lisäveden lähteet ovat vedenjakajana Rautalammin reitin ja Kallaveden vesialueen välillä. Sadealueen pinta-ala
on 372.3 km~. Alueen järvet kulkevat pääasiallisesti N\V-SEsuuntaan.
Kaakkoisessa nurkassa on 11.5 km pitkä ja 1.8 km leveä
Sailajärvi, jonka vesiala on 8.7 km 2 .
Saitajärvi laskee luoteista kohti Saitanjoen kautta Tallusjärveen, joka taasen yhdistyy Hirvijärveen, alueen keskusjärveen.
Tallusjärvi on pituudeltaan 15.7 km, leveimmältä kohdaltaan 3.0 km ja pinta-alaltaan 21.7 km 2 •
- Tallusjärven kummastakin laskusta, Suokkuanjoesta ja Talluskoskesta, perattiin jälkimäinen vuosina 1850-1851; tämän johdosta laski järven pinta n. 1.2 m. Laskemisen tarkoituksena oli
tehdä vesiperäiset, järveä ympäröivät suomaat viljelyskelpoisiksi,
mikä osittain onnistuikin. Tähän työhön, nim. kivisen ja n.
700 m:n pituisen Talluskosken syventämiseen ja leventämiseen
tarvittiin 4,440 osakas-päivätyötä ja 874 ruplaa 43 5/G kopeekkaa
valtiovaroj a.
Hirvijärven pituus on 12.5 km, suurin leveys 2.8 km ja
pinta-ala 15.6 km~.
Järvellä on kaksi laskua, pohjoisempi Hirvisalmen, Ahvenjärven ja Haringanjoen kautta Rasvankiin ja eteläisempi Hirvikosken, Ylä-Muuraisen, Välisalmen, Ala-Muuraisen ja Savikosken
kautta Virmasveteen. Jälkimäistä tietä kulkee, kuten jo mainittiin, pääosa järven vesimäärästä.
Hirvisalmi on lyhyt salmi Hirvijärven ja Ahvenjärven välillä,
jossa on putousta 0.12 m. Salmen yli on tehty puinen maantiesilta.
Ahvenjärvi ja Koivujärvi muodostavat yhteensä pitkäkkäisen järven, jonka pituus on 15.3 km, suurin leveys 2.5 km ja

pinta-ala 17.8 km~. Kapea salmi yhdistää järvet toisiinsa ja sen
yli on tehty puinen, yksikaarinen maantiesilta.
Ahvenjärvestä juoksee vesi Haringankosken, Haringanlammin ja lyhyen salmen kautta Rasvankiin.
Haringankoski on n. 250 m pitkä, 3 a 4 m leveä ja putousta
on siinä 3. 70 m. Kosken poikki on rakennettu pato ja vesivoima
käyttää kahdella kiviparilla käypää myllyä sekä pärehöylää.
Aikaisemmin on koskessa ollut kaksi myllyä. Nykyään on siinä
uittoruuhikin.
C. R. \Vestling'in ilmoituksen mukaan vuodelta 1852 on
Haringankoski alkujaan syntynyt siten, että kannas Ahvenjärven
ja Haringanlammin välillä on läpikaivettu. Tätä ennen lienee
samojen tietojen mukaan Ahvenjärvi ·purkanut vetensä Hirvikosken kautta.
·
Hirvijärven kaakkoispäästä lähtee järven päälasku, Hirvikoski, Ylä-Muuraiseen.
Hirvikoski on kaksihaarainen, 100 m pitkä koski 0.57 m:n
putouksella. Saari, joka erottaa molemmat haarat, on 40 m
pitkä ja 30 m leveä; vedenkalvonleveys on toisessa haarassa 6,
toisessa 12 m. Eteläisessä haarassa on saha ja kahdella kiviparilla käypä mylly, mitkä laitokset eivät moneen vuoteen ole
olleet käynnissä.
Ylä-ll1uurainen, johonka Hirvikoski laskee, on pieni järvi,
sen rannat ovat metsäisiä, osittain viljeltyjä ja itäinen niistä
verraten korkea.
Järvi on Välisalmen kautta, jossa on putousta 0.02 m, yhteydessä Ala-ll1uuraisen kanssa.
Tämän pienen järven itä- ja
etelärannat ovat korkeita, osittain viljeltyjä, mutta länsirannalla on matalia, osaksi vesiperäisiä niittymaita.
Viimeksimainitusta järvestä jatkuu vesijakso vesiperäisten
niittymaiden halki kulkevana jokena Savikoskellc.
Savikosken putous on 3.20 ja se on sulettu kivipadolla. Kosken
vieressä on saha ja kahdella kiviparilla käypä mylly; nämä
laitokset rakennutti majuri G. Aminoff 1840-luvun alussa neljän
koskessa ennen olleen myllyn sijaan, mitkä hän luuasti ja
hävitti.

Kuva 30.

Savikoski (myötävirtaan) 18/vm 1909.

Savikoski laskee lliyllyselkään, myöskin nimellä Pieni- Virmasvesi tunnettuun Virmasveden selkään.
Kutanveden Iisävesi, joka myöskin laskee Myllyselkään, on
pinta-alaltaan 199.1 km 2 • Sen kokoamisallas on Kutanvesi,
johonka vesi tulee m. m. Laukanjärvistä, Petäjäjärvestä ja Kivijärvestä.
·
Kutanvesi on 7.6 km pitkä, 3.5 km leveä ja pinta-alaltaan
10.3 km 2 laaja järvi. Sen pohjoisrannalla sijaitsee Syvänniemen
rullatehdas ja Sourun rautatehdas, joista viimeksimainittu laitos
on pitemmän aikaa seisonut.
Kutanvesi on Myllyselän yhteydessä kahden peräkkäin olevan
salmen, Kutankosken ja Lakusalmen kautta, jotka vuosina 1894
-1895 perattiin.
Kutankosken kanava, niinkuin kanavoitua taipaletta nykyään
kutsutaan, on 1,050 m pitkä, pohjasta 8.00 m leveä ja 1.50 m
syvä matalanveden aikana. Kanavan ylitse kulkee kiinteä puinen
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maantiesilta, jonka vapaa kivisten maatukien välinen aukko on
8.50 m ja jonka vapaa korkeus keskivedenpinnan yli on 4.5 m.
Kutankosken kanavan kustannukset nousivat 44,602: 99 markkaan, mistä Karttulan kunta, Sourun rautatehdas ja Syvänniemen rullatehdas yhteensä suorittivat 6,000 mk.

Kuva 31.

Kutankosken kanava (myötävirtaan) 18/vm 1909.

Paitsi edellä selitettyjä lisävesiä laskee Virmasveteen
kaakosta päin useita pieniä puroja ja jokia, joista Petäjäjärvestä y. m. järvistä tuleva Petäjäjoki on suurin.
Rasvanki ja Virmasvesi ovat kumpainenkin yhteydessä
Iisveden kanssa, edellinen Pulkkilansalmien ja A irosalmen,
jälkimäinen Lietsalmen eli Hiekkasalmen kautta.

Suonteenselän ja Ruuhilammin yhdistää toisiinsa Pulkonsalmi,
jonka eteläranta on verraten korkea, kallioinen ja metsäinen, jotavastoin pohjoisella rannalla on petäjäistä vesametsää kasvavia
suomaita. Ruuhilammin ja Paasveden erottaa toisistaan n. 4 km
pitkä ja kapea, luoteesta kaakkoiseen kulkeva niemi, Sikalanniemi, jonka kaakkoiskärjessä järviä yhdistävä salmi on.
Tämän pitkän niemen läpi on Haapakosken tehtaan Osakeyhtiö kaivattanut eräässä kohden, missä maa on suota, 80 m
pitkän ja 4.5 m leveän kanavan. Kanavaa kutsutaan Liperinvirraksi ja sen kautta tahdottiin alkujaan lyhentää matkaa
Suonteenselän länsipuolella Savonradan varrella olevalta Haapakosken tehtaalta Leppävirroilla sijaitsevalle Sorsakosken tehtaalle,
sillä edelliseltä tehtaalta kuletettiin viimeksimainitulle siihen
afkaan takkirautaa.
Paasveden, joka on lähellä Rautalammin reitin ja Vuoksenvirran vesialueeseen kuuluvan Sorsaveden lisäveden välistä
vedenjakajaa, erottaa n. 350 m leveä kannas viimeksimainittuun
alueeseen kuuluvasta Kuvansin järvestä, jonka vedenpinta on
noin 1.60 m alempana edellisen järven vedenpintaa.
Tehdäkseen mahdolliseksi tukkien kuljetuksen Paasvedestä
Kuvausiin kaivatti toiminimi Hackman Viipurista 40 a 50
vuotta sitten järvien välisen kannaksen läpi kanavan, minkä
sama toiminimi myöhemmin antoi laajentaa ja varustaa sululla
laivaliikettä varten. Kanava, jota kutsutaan Kuivataipaleen
kanavaksi ja joka avattiin liikenteelle lokak. 1 p. 1890, on n.
300 m pitkä, 4.5 m leveä ja 1.0 m syvä.

Lietsalmea syvennettiin 1894 ja 1895 80 m:n pituudelta;
työstä suoritettiin 2,597: 72 mk.

Iisvesi on 1nelkein samansuuntainen kuin Rasvanki
ja Virmasvesi, joista sen erottaa kaksi pitkäkkäistä saarta,
Pukkilansalo ja I<.äpysalo, sekä pitkä niemi, Lietenniemi.
Järven pituus on 29.5 km, suurin leveys 3.4 km ja pintaala 59.6 lnn 2 • Rantaviivan pituus y1npärystää myöten
1nitattuna on 103 km; saarien rantaviivojen yhteinen
pituus on 23 km. Järven pinta on yhtä korkealla kuin
Virmasveden vesipinta. Suurin syvyys on 28.:5 m Ja
keskisyvyys 10.3 m.
Järven eteläpäässä sijaitsee Iisveden sata1na. Tästä
vie n. 8 km pitkä rautatie Mikkelin-Kuopion-radalla
olevalle Suonnejoen asemalle ja tässä on Iisveden-Nilakan
-Pielaveden tärkeän laivareitin eteläinen päätepiste.
Iisveden satan1an luona on kaksi 2-raamista sahaa, jotka
yhteensä antavat työtä n. 350 työntekijälle.
Iisveteen laskee kaakosta pmn suurempi lisävesi,
nimittäin Suonteenselästä y. n1. järvistä tuleva Suonnejoki.
Suonteenselkä on keskusjärvi äskenmainitussa lisävedessä,
jonka pinta-ala on 353.7 km~. Se on 21.8 km pitkä NNW-SSEsuunnassa ja leveimmältä kohdaltaan 3.5 km leveä. Järvi on
salmien kautta yhteydessä sen kanssa yhtä korkealla ja sen itäpuolella olevien Ruuhilammin jaPaasveden kanssa. Näiden kolmen
järven yhteinen vesialue on 62.6 km 2 ja vedenkalvon korkeus
99.16 m yli N N.
Järvien rannat ovat ylipäänsä keskikorkeat ja metsäiset.
Viljelyksiä on varsinkin Suonteenselän pohjoispäässä, jossa Suonnejoen kirkonkylä sijaitsee. Ruuhilammin k.aakkoisranta on sangen
vuorinen, jotavastoin Paasveden rannat ovat kivisiä. Suonteenselän länsipuolella kulkee Savonrata, mikä koskettelee järveä
monessa kohden sen pohjoisosassa.

Kuva 32.

Kuivataipaleen sulku 15/vm 1909.

Kuvansin luona oleva sulku on tehty puusta ja sen hyötyä
tuottavan osan pituus on 18.8 m, hyötyä tuottava leveys 4.8 m
ja kynnyskorkeus matalanveden aikana 1.20 m. Sulkukamari
suljetaan yläpäässä yksinkertaisella ja alapäässä salpaport~lla.
Kanavan teko venekulkukanavaksi lienee maksanut n. 20,000
mk. Suonteenselällä ja sen kanssa yhteydessä olevilla Ruuhilammilla ja Paasvedellä liikkuu sekä matkustajahöyrylaivoja
että tukkilauttoja kuljettavia hinaajalaivoja.
Suonteenselän rannalla on sen pohjoispäässä saha ja Saaren
lankarullatehdas.
Vuosina 1827-1829 laskettiin Suonteenselän vedenpintaa
noin 1.30 m, ja silloin syntyi, C. R. Westling'in ilmoituksen
mukaan vuodelta 1852, mataloissa lahdissa sangen kauniita
vesijättömaita ja muutamat suotkin tulivat viljelyskelpoisiksi.
Työhön, jonka tarkoituksena oli perata järven lasku, Suonnejoki,
käytettiin 614 ruplaa 94 kop. valtionvaroja sekä 2,009 osakaspäivätyötä.
Useain järven luona asuvain tilallisten vuonna 1846 tekemän
anomuksen johdosta, että vedenpintaa vieläkin laskettaisiin,
teki kapteeni C. R. Westling 1848 ehdoituksen, jonka mukaan
Suonteenselkää piti laskea n. 1.50 m kaivamalla kanava Paasveden ja Kuvansin välisen kannaksen läpi. Tästä ei kuitenkaan
tullut mitään osakkaiden keskinäisten riitojen takia.
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Suonteenselkään laskevista lisävesistä mainittakoon Lylyjärven lisävesi järven pohjoispäässä sekä Isojärven, Uhijärven ja
Hiukkasenjärven lisävedet eteläpäässä.
Isojärven lisävesi, johon kuuluu Isojärvi ja muutamia muita
pienempiä järviä, on suurimmaksi osaksi rautatien länsipuolella.
Isojärvi on jokseenkin yhtä korkealla kuin Suonteenselkä, ja suoranaisessa yhteydessä tämän kanssa muutamien salmien kautta,
jotka johtavat Heinävesi-Lahnavesi nimiseen lahteen Suonteenselällä.
Uhijärven lisävesi saa alkunsa Pienestä- Uhijärvestä likellä
rautatietä, ja se jatkuu Ison-Uhijärven kautta Heinäveden-Lahnaveden lahteen Suonteenselällä.
Jo ennen mainittua valurautakuljetusta varten Haapakoskelta
Sorsakosken tehtaalle kaivettiin aikoinaan sulkukanava länsipuolella rautatietä sijaitsevasta Haapajärvestä Pieneen-Uhijärveen.
Koska näin ollen Haapajärven vettä juoksi Suonteenselkään,
tekivät viimemainitun järven rannanomistajat siitä valituksen,
josta oli seurauksena, että kanava oli täytettävä. Nykyään
juoksee ainoastaan suuren tulvaveden aikana vettä padon yli
Haapajärvestä Suonteenselkään.
Pienestä-Uhijärvestä juoksee vesi Isoon-Uhijärveen sekä luonnollista väyläänsä, että myöskin, ja suurimmaksi osaksi, järviä
yhdistävän kanavan kautta. Järvien välillä on kaksiraaminen saha ja höyrymylly yhdellä kiviparilla. Isou-Uhijärven
yhdistää Heinäveteen kaksi tukinuittoa ja malminkuljetusta
varten kaivettua kanavaa, joten luonnollinen väylä on jäänyt
kaikkea merkitystä vaille.
Heinäveden yhdistää Lahnaveteen Ukonsalmi.
Hiukkasenjärvi, samannimisen lisäveden kokoamissäiliö, vastaanottaa kaakosta uittoa varten perattujen jokien kautta vettä
Aiiinijärvestä, Vääräjärvestä, y. m. Hiukkasenjärvestä juoksee
vesi Hietakylän kaivetun kanavan kautta Suonteenselkään. Järven alkuperäinen lasku Ruuhilampeen on kanavan kaivettua
menettänyt merkityksensä myllyineen päivineen.

Suonteenselän pohjoispäästä Suonnejoen kirkonkylässä juoksee Szwnncjoki, joka johtaa järven veden Iisveteen. Suonnejoki,
jonka pituus on n. 7 km ja putous 1.57 m, juoksee yhdensuuntaisesti Iisveden satamaradan kanssa tämän radan ja Kmttulaan
vievän maantien välillä.
Rannat ovat yleensä matalia metsä- tai niittymaita, ja joki
on pitkät matkat täynnänsä vesikasveja.
Joen juoksu on sen yläpäässä, noin 2 km:n matkalla, hidasta
ja rauhallista. Seuraa sitten laajempi osa, noin 1 km:n pituinen ja 400 m:n levyinen Kimpajärvi, jonka pohjoisranta on
viljelty ja verraten korkea. Kimpajärven alapuolella ovat joen
rannat ja pohja kivisiä, veden nopeus kasvaa, ja joki muodostaa pienen kosken, Ylä-Suonnekosken, jonka pituus on 200 m,
leveys 12 m, putous· 0.35 m ja syvyys 0.2-0.4 m.
Kosken jälkeen vähenee nopeus, rannat ovat yleensä vesiperäisiä, ruohoisia ja pensaisia, kunnes joki uudelleen kapenee
ja muodostaa vielä toisen pienen kosken, 1\!Iyllykosken eli AlaSuonnekosken, jonka putous on 0.30 m 40 m:n matkalla.
Ala-Suonnekoskessa oli vv. 1827-1829, Suonteenselkää laskettaissa, kaksi haaraa, joista läntiseen oli tehty pato tarpeellisen
putouksen aikaansaamiseksi koskeen rakennettua myllyä ja
vanutuslaitosta varten; itäinen haara laajennettiin laskemistöitten yhteydessä 10 m:n levyiseksi. Läntisen haaran vielä
1850-luvulla käynnissä olevista laitoksista ei enää ole mitään
jälkiä näkyvissä, ja itäinen haara on jäänyt kuiville.
Ala-Suonnekosken alapuolella on joen juoksu tasaista:
Suonnejoen yli johtaa 5 siltaa, niitten joukossa maantiesilta
Suonnejoen kirkonkylässä (kuva 33) ja rautatiesilta kappaleen
matkaa alempana. Viimeksimainitun sillan kantavat osat ovat
11.876 m:n jännitysvälin levyparruja.
Suonteenselän yllämainittua laskemista varten toimitettiin
perkaustöitä, paitsi Ala-Suonnekoskessa, myöskin useissa muissa
paikoin joessa; niinpä m. m. ostettiin ja hävitettiin laskutyölle
haitallinen mylly patoineen n. 2 km alapuolella järveä.

Kuva 33.

Maantiesilta Suonnejoen yli 15/vm 1909.

Iisvesi on Vaajasalmen ja Niinisalmen kautta yhteydessä Niiniveden eteläpään kanssa, sen erottaa. tästä järvestä n. 15 kn1:n pituinen Saikarinniemi.
Vaajasalmi, jonka aikaisempi putous oli 0.02 m, syvennettiin vv. 1893-1895 220 m:n pituudelta, mikä työ maksoi yhteensä
21,259: 87 mk.

Paitsi yllä1nainittuj a salmia yhdistää Iisveden Niiniveteen Saikarinniemen kannan kautta, n. 14 km Vaajasalmesta luoteiseen, kaivettu Torvon kanava, joka kuitenkin on niin n1atala, että ainoastaan tulvaveden vallitessa voidaan sen kautta soutuveneellä kulkea.
Niinivesi, joka on läntisin ja pisin san1alla korkeudella
olevista, samansuuntaisista ja toisiinsa yhdistetyistä järvistä, nim. Rasvangista, Virmasvedestä, Iisvedestä ja
Niinivedestä, on 35.5 km pitkä, sen suurin leveys on
3.6 km ja rantaviivan pituus 116 km, saarien rantalinjojen
yhteenlasketun pituuden ollessa 30 km. Järven pinta-ala
on 77.9 kn1 2 ja sen sadealueen suuruus 4,196.3 km 2 • Vedenpinnan korkeus on, verrattuna veden keskikorkeuteen
syyskuun-joulukuun ajalla 1909, 97.58 n1 yli NN~
mutta 97.66 n1 yli NN, jos lasketaan veden keskikorkeus
vuosilta 1895-1909. Järven keskisyvyys on n. 12.5 In
ja suurin syvyys 30.3 m, mikä on n1itattu sekä pohjoisettä eteläpäässä.
Niiniveden eteläosaan laskee lännestä Kerko.njoki,
joka johtaa veden Sonkarista y. m. Niiniveden lounaispuolella olevista järvistä.
Kerkonjoki, jonka sadealue on 221.0 .km~, saa alkunsa pienistä
järvistä Vesannon ja Viitasaaren pitäjien rajamailla. Joki juoksee Vesannonjärven, Sonkarin ja Kiesimän läpi ja laskee Kerkonkosken kautta Niiniveteen.
Vesannonjärvi, jonka pohjoispäässä Vesannon kirkonkylä
sijaitsee, on 10.0 km:n pituinen, luoteisesta kaakkoon kulkeva
järvi, jonka suurin leveys on 1.4 km ja pinta-ala 7.3 km 2 • Vesannonjärvi on Patosalmen kautta yhteydessä Sonkarin kanssa.
V:lta 1832 peräisin olevan tiedonannon mukaan oli Patosalmessa ennen asianomaisesti verolle pantu mylly, jonka pato
kohotti Vesannonjärven pintaa n. metrin verran.
Sankari on 12.0 km:n pituinen; sen suurin leveys on 4.5 km
ja pinta-ala 29.2 km 2 •
Järven yhdistää sen eteläpuolella olevaan Kiesimään Riitunvirta.
]{iesimä on 9.0 km:n pituinen ja 2.5 km:n levyinen; järven
pinta-ala on 9.7 km 2 •
6
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Koskenlahdesta viimeksimainitussa järvessä lähtee Kerkonjoki Ylä-Sahinvirran, Karhunkosken ja Kerkonkosken kautta
Niiniveteen.
Ylä-Sahin virran putous on 0.02 m, ja Karhunkosken 0.05 m.
Padotetun Kerkonkosken putous on 2.46 m 80 m:n matkalla.
Kosken pohjoisrannalla on kahdella kiviparilla käypä mylly ja
etelärannalla vanha, kauppaneuvos J. F. Hackmanin ja konsuli
Paul \Vahlin v.. 1853 rakennuttama sahalaitos, joka ei ole ollut
käynnissä 20:een vuoteen. Kosken yli johtaa 4-kaarinen, puinen
maantiesilta, ja myllyn vieressä on uittoränni.

Kuva 34. Kerkonkoski (vastavirtaan)

21/vm

1909.

Niiniveden kaakkoispäästä jatkuu Rautalammin reitti
Nokisenkosken kautta Miekkaveteen ja täältä Laanasalmen kautta Koskeloveteep.
Nokisenkaskessa on putousta 0.30 111 190 m:n n1atkalla. Koski on kaksihaarainen, läntisen haaran pienin
leveys on n. 50 m ja itäisen n. 25 111. Väylän syvyys vaihtelee 1.0 111:n ja 2.0 m:n välillä. Rannat kasvavat metsää
ja ovat keskikorkuisia.

Kuva 35. Nokisenkoski (vastavirtaan)

21/vm

1909.

Itäisessä haarassa oli vielä 1880-luvulla mylly.
Tulvaveden aikana voivat hinaajahöyryt kulkea Nokisenkosken kautta, joka perattiin v. 1864 valtion kustannuksella
tukinuittoon kelpaavaksi.

Yhtä korkealla olevien Miekkaveden ja Koskeloveden
yhdistää toisiinsa Laanasalmi. Kummankin järven rannat ovat keskikorkuisia, metsää kasvavia, osaksi viljeltyjäkin.
Koskeloveden pääsuunta on luoteisesta kaakkoon, sen
pituus 13.8 kn1, suurin leveys 2.3 km ja pinta-ala 21.0 kn1 2 •
Liikennettä järvillä välittää tukkilauttoja kuljettava
hinaajahöyryalus.
Koskeloveden kaakkoispäähän laskee Pieksänjärveltä,
Haapajärveltä y. 111. tuleva Kutujoen lisävesi.
Kutujoen lisävesi ulottuu idässä osaksi Vuoksen vesistöön,
osaksi Suonteenselän lisäveteen, sen pääsuunta, SSE-NNW,
on sama kuin viimeksimainitun lisäveden. Alkunsa saa lisävesi
alueen eteläosasta Pieksänjärven ympäristöstä.
Pieksänjärven pituus N-S-suunnassa on n. 10 km ja suurin
leveys n. 3.7 km. Järven vedenpinta on 21.99 m Koskeloveden
vedenpinnan yläpuolella, ja 119.27 m yli NN. Järven eteläpäässä on Pieksämäen kirkonkylä, ja sen itärantaa kulkee rautatie
Mikkelistä Kuopioon.
Pieksänjärven pohjoispäästä juoksee joki H aapajärveen, joka
aikaisemmin on ollut kanavan kautta yhteydessä Suonteenselän
lisäveden Uhijärven kanssa.
Yllämainittu joki muodostaa n. 1.5 km ennen laskuansa Haapajärveen Haapakosken, jonka putous on n. 7 m 80 m:n matkalla.
Kosken vieressä on Haapakosken valimo ja konepaja. Kaskessa
on kaksi haaraa, joista toinen on sulettu tehtaan tarvetta varten
kivi- ja puupadolla; toista, joka matalanveden aikana jää kuiville, käytetään tukinuittoon. Tätä varten löytyykin kahdessa
kohden uittorännejä.
Haapajärvestä jatkuu vesijakso Savijärveen ja tästä Savikosken, Kutukosken, Kutujärven ja Tokkeenvirran kautta Koskeloveteen.
Savikaskessa Ol) mylly neljällä kiviparilla sekä kosken yli
rakennettu pato. Kutukaskessa on myöskin mylly, kahdella
kivi parilla.

Rautalan1min reitti jatkuu Koskeloveden luoteispäästä
Tyyrinvirran kautta Lonkariin, sieltä Kattilanvirran
kautta Äijäveteen, ja täältä Tallinvirran kautta Rankaveteen.
l{oskelovedestä Lonkariin juoksevan Tyyrinvirran
suunta on koillisesta lounaiseen, sen pituus on n. 2. 5 km
ja putous 1.55 n1. Kiviä täynnänsä olevan virran leveys
vaihtelee 80:sta 180 1n:iin, ja väylän syvyys 0.4:stä 1.6
n1:iin. Rannat ovat matalia, metsää kasvavia sekä vesiperäisien niitty- ja suomaitten ympäröimiä.
Aivan l{oskeloveden luona on Tyyrinvirrassa n. 570
n1:n pituinen suvanto. Senjälkeen seuraa 370 m:n pituinen
virta, jonka putous on 0.24 111, sitten käy virta hieman
voimakkaa1nmaksi ja muodostaa 0.60 In:n putouksen
230 m:n n1atkalla. Seuraa taasen lievempi lasku, 0.28 m
600 m:n pituudella, jonka jälkeen nopeus uudelleen kasvaa
koskenkaltaisella välillä, jonka pituus on 300 m ja putous
0.40 m. Lopuksi tullaan taas suvannontapaiselle välille,
jonka· pituus on 450 n1 ja putous 0.03 m. Suvanto ulottuu
Lonka'riin asti.
Alen1man kosken itäpuolella on mylly yhdellä kiviparilla, ja tän1än vieressä johtaa virran yli puinen maantiesilta (ks. kuv. 36).
V. 1864 perattiin Tyyrinvirta uiton helpottamista varten.
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mainitulle n1aantiesillalle saakka sylinterinn1uotoisille pontooneille rakennettu höyryalus.
Äijäveteen tulee yettä lännestä käsin Sääksjärvestä
y. 111. pienistä järvistä, ja se laskee Tallinvirran kautta
Hankaveteen.
Tallinvirta alkaa Äijäveden kaakkoispäästä ja juoksee
melkein yhdensuuntaisesti Tyyrinvirran kanssa koillisesta
lounaiseen. Tallinvirta on n. 3 km:n pituinen, kapea ja
syvä salmi, jossa putousta on ainoastaan 0.01 m. Rannat
ovat korkeita ja Inetsäisiä; itäranta on monessa kohden
jyrkkä ja kallioseinäinen (kuva 38).
Luonnonihana Rankavesi on hyvin epäsäännöllinen
1nonine saarineen ja pitkine lahtineen. Sen pinta-ala on
9. 7 km 2 ja sen sadealue 5, 124.7 km 2 • Vedenpinnan korKuva

36. Tyyrinvirta (myötävirtaan) 21/vni 1909.

Lonkari on ainostaan n. 2 km :n pituinen eikä täydelleen kn1:n levyinen, sen pääsuunta on luoteisesta kaakkoon. Rannat ovat n1a talia, koivuluetsää kasvavia, paitsi
eteläosassa, n1issä ne ovat korkean1pia, osaksi kalliorantoja.
Kattilanvirta lähtee Lonkarin suunnassa järven kaakkoispäästä. Virta on 900 m :n pituinen, sen putous on
0.05 m, sen leveys vaihtelee 55:stä 140 n1:iin, ja syvyys
1. 9:stä 3.0 m:iin. Rannat ovat korkeita, osaksi metsää
kasvavia kalliorantoja, osaksi viljeltyjä. Kattilanvirran
yli johtaa n. 60 1n:n pituinen puinen kolmikaarinen maantiesilta ja salmen itärannalla on yksiraanlinen höyrysaha.
Äijäveden suunta on sama kuin Lonkarin ja l{attilanvirran. Se on n. 4 km:n pituinen ja km:n levyinen. l{oillisranta on yleensä korkeaa, metsää kasvavaa kalliorant:1a,
lounaisranta, Inissä Rautalammin kirkko sijaitsee, on
sitävastoin matala ja viljelty. Rannoilla on useita huviloita.
Suonnejoen ja Rautalanunin välinen maantie kulkee
n. 1.5 krn kaakkoon Rautalam1nin kirkolta yli Äijäveden, joka tässä kohden on ainoastaan n. 160 m:n
levyinen; silta on 10-kaarinen puusilta (kuva 37).
Matkustajaliikennettä ei järvellä ole, tukkilauttoja
kuljettaa Tyyrinvirralta Lonkarin ja Äijäveden yli yllä-

Kuva

38. Tallinvirta (myötävirtaan)

22/vm

1909.

keus on 95.67 m yli NN. Järven y1npäristö on yleensä
korkeata maata, alavia niittyjä ja soita tapaa kuitenkin
siellä ja täällä.
Hankaveden ja Äijäveden alapuolella olevaa Konnekoskea
perkaamalla laskettiin vv. 1830-1831 näitten järvien vedenpintaa 0.90 m:llä.

San1oinkuin Äijävedellä välittää I-Iankavedelläkin liikettä ainoastaan uittoyhtiön hinaaja-alus.

Kuva

37. Maantiesilta Äijäveden yli 22/vm 1909.

Rankavedestä pistää SSW-suuntaan pitkä l\1yhinlahti. Tämän lahden eteläpäähän laskee Alwenisenjäruestä, 1\iyhinjärvestä
y. m. järvistä tuleva lisävesi. Edellisen järven pinta-ala on
12.1 km 2 , jälkimäisen 9.5 km 2 • Ahvenisenjärven ja Myhinjärven
välillä on Kuorekoski; Myhinjärvestä juoksee vesi Myhinlahteen
kaksihaaraisen l\1yhinkosken kautta. Toisessa haarassa on mylly
yhdellä kiviparilla ja pato kosken yli.
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Rankavedestä juoksee vesi suureen l{onneveteen
kahden eri kosken, Konnekosken ja Lapinkarikosken
kautta, jotka n. km:n levyinen, Koskensaari erottaa
toisistaan.
Konnekosken, Rankaveden pääasiallisimman laskuväylän pituus on n. 500 111 ja putous, josta suurin osa
kuuluu 280 m:n pituiselle alaosalle, 0.60 m. Ylemmässä,
tyynemmässä päässä on väylän syvyys 2.5-3.2 Ill, virran
kavetessa 70:stä 55 m:iin, itse kosken leveys on 25-55 111
ja syvyys 1.2-2.9 m. l{osken pohja on kalliota. Ronnekosken rannat ovat korkeita, lou11aispuolinen on metsää
kasvava kallioranta, koillinen viljelty. Kosken yli johtaa
n. 6 vuotta sitten rakennettu puinen 4-kaarinen maantiesilta, jossa on kivestä rakennetut maatuet, ja perustuspylväät (kuva 39).
Koillisrannalla on n. 55 n1 :n pituinen, kaivettu kanava,
joka ennen vuotta 1830 johti vettä koskeen rakennetulle
myllylle.
Konnekoski perattiin vv. 1830-1831, jolloin sekä tämä mylly
että myöskin koskessa olevat kalastuslaitokset hävitettiin.

Kuva 39.

Konnekoski (vastavirtaan)

22/vm

1909.

Perkaustyö, josta tuloksena oli ylempänä olevien järvien vedenpinnan aleneminen, maksoi valtiolle 193: 27 hopearuplaa ja
osakkaille 1007 päivätyötä.

Lapinkarikoski Rankaveden pienempi laskuväylä, on
n. 230 m:n pituinen puro, joka Konneveteen laskiessa
muodostaa 90 m:n pituisen" kosken. Putous on yhteensä
sama kuin l{onnekoskessa, 0.60 m. Leveys on 6-30 111 ja
vesisyvyys vähäinen. Rannat ovat korkeita, osaksi metsäisiä kalliora11toja, koillisrannalla on kuitenkin viljelysmaita. Rankaveden laskupaikan kohdalla johtaa Lapinkaripuron yli vanha puinen yksikaarinen ja kivisille
maatuille rakennettu maantiesilta. l{osken alaosassa
likellä Konnevettä on koillisrannalla v. 1836 rakennettu
mylly yhdellä kiviparilla.
L~pinkarikoski on perattu ja alaasassaan osaksi kivillä
katettu,' osaksi hirsiseinillä varustettu, (kts. kuv. 40) jotta
tukinuitto kävisi mahdolliseksi.
Ennenkuin silta Konnekosken yli oli rakennettu,
uitettiin 111yöskin tätä väylää myöten; nyttemmin käy
kaikki uitto Lapinkarikosken kautta.

Kuva 40.

Lapinkarikoski (vastavirtaan) 22/vm 1909.

Konnevedessä, joka on Rautalmnmin reitin suurin järvi
ja suuruutensa puolesta 4:s järjestyksessä Kymijoen
vesistön kaikista järvistä, on kuten Rankavedessäkin,
sangen paljon niemiä ja lahtia, saaria, karia ja matalikkoj a. Järven pääosasta, joka ulottuu l{onnekoskelta
idässä sen laskuun, Siikakoskeen saakka lännessä, pistäytyy yli 30 km:n pituinen ja leveimmissä paikoin 5 km:n
levyinen lahti NNW-suuntaan Keiteleen läheisyyteen,
josta sen erottaa kapea Temmintaipale. Konneveden
pituus Pohjoslahdesta NNW-SSE-suuntaan järven eteläpäähän on 46.3 km ja suurin leveys 15.5 km. Pinta-ala
on 201.0 km 2 ja sadealueen suuruus 5,710.7 km 2 . Vedenpinnan korkeus on 95.07 m yli NN. Eteläosan rannat
ovat yleensä korkeita, jyrkkiä, usein metsää kasvavia
kalliorantoja, luoteiseen ulottuvan osan rannat ovat sitävastoin matalia ja vesiperäisiä. Järven n1olempien osien
välillä on kaksi saarta, jotka n1annermaan kanssa muodostavat 3 salmea. Näistä on läntisin, K ivisalmi, levein,
kapeimmalta kohden 245 m. Viin1eksilnainitun salmen yli
käy maantieliike lautalla, toisten, pienempien salmien yli
on rakennettu kiinteitä siltoja. l{ivisalmen luona on
pieni 1neijeri, ja Temmintaipaleella on höyrysaha ja höyrynlylly.
Säännöllistä höyrylaivaliikennettä ei l{onnevedellä
ole, mutta pieni puinen höyryalus kuljettaa kirkkoväkeä
sunnuntaisin Siikakosken ja Lapinkarikosken välillä,
sekä tän1än kosken ja Pohjoslahden välillä. Sitäpaitsi
kuljettaa toinen höyrylaiva tukkilauttoja järven yli Lapinkarikoskelta Siikakoskelie.
Konneveden lisävesistä 111ainittakoon etelästä laskevat: Vahvasenjoki Vahvasenjärvestä ja Lummukkajoki
Lummukkalammista.
Vahvasenjoessa "on Vahuasenkoski, joka käyttää myllyä kahdella kiviparilla; kosken yli- on rakennettu pato.
Lumukkajoessa on myöskin mylly, yhdellä kiviparilla.

Konneveden länsipuolelta jatkuu vesistö SSW-suuntaan Liesveteen ja muodostaa likellä Konnevettä Siika-
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kosken, jonka jälkeen seuraa kolme koskea, Taikinaisenkoski, Karrinkoski ja Kellankoski, sekä Vedenveräisenvirta. Koskien ja niitten välisten suvantojen yhteenlaskettu pituus on n. 6 luu.
Siikakoski on matala ja kivinen, n. 150 111:n levyinen;
sen putous on 1.10 m 200 m:n matkalla. V:n 1864 jälkeen,
jolloin koski valtion kustannuksella perattiin ja sen länsirannalle rakennettiin n. 6 m :n levyinen väylä tukiauittoa ja veneliikettä varten, on koskessa kaksi saaren
erottamaa haaraa. Peratun länsihaaran rannat ovat
kivillä päällystettyjä tai puukirstujen suojelemia. Rantamaat ovat alavia, osaksi metsää kasvavia, osaksi viljeltyjä.
Koskessa olevalla saarella on mylly kahdella kivi-parilla ja itärannalla kaksi myllyä ja sirkkelisaha, joista
saha ja toinen Inylly ovat rakennetut v. 1909. l{ahdesta
muusta myllystä sai toinen oikeutensa jo v. 1838, toinen
vieläkin aikaisemmin. Itähaaraa yli johtaa 10-kaarinen
puinen maantiesilta ja läntisen yli yksi-kaarinen puusilta.

C. R. Westling'in mukaan oli koskessa. 1840-luvulla kaksi
myllyä, yksi kummallakin rannalla; sitäpaitsi oli koski monessa
kohdin kalastuslaitosten patoama. Myllyt ovat nyttemmin
hävinneet, mutta kalastuslaitoksia on olemassa vielä suuri määrä,
niinkuin kuvastakin selviää (kuva 42).

Kuva 42.

Kuva 41.

Siikakoski (myötävirtaan) 23/vm 1909.

Siikakosken alapuolella laajenee virta 650 In:n levyiseksi, n. 1.5 km:n pituiseksi Alaveden suvannoksi, jonka
jälkeen toinen koski, Taikinaisenkoski, alkaa.
Taikinaisenkoski on vähäinen, mutta verraten syvä
koski, sen putous on 0.20 m 30 m:n matkalla ja sen rannat
keskikorkuisia ja metsää kasvavia.
Taikinaisenkosken alapuolella olevan lyhyen suvannon
jälkeen seuraa Karrinkoski.
Karrinkosken putous onO. 90 111 ja pituus 345m. Koski
on matala, 75 m:n levyinen, sen metsäiset rannat ovat
keskikorkuisia.
Karrinkosken alapuolella seuraa taasen vähän toista
km pitkä suvanto, jonka jälkeen virta uudelleen Inuodostaa kosken, l{ellankosken.
Keilankoski on 600 111 :n pituinen, sen putous on 2. 85 m
ja leveys 40-80 m. Rannat ovat verraten korkeita,
läntinen niistä on viljelty ja itäinen metsää kasvava.
l{oski on suora ja sangen kivinen.

Keilankoski (vastavirtaan) 23/vm 1909.

l{ellankosken alinen lyhyt suvanto laskee Vedenveräisen virran kautta, jonka putous on n. 0.10 m,
Virtaveden isompaan suvantoon, jonka pituus on n. 1 km
ja leveys 0.5 luu, ja joka PuUolanvirran salmen kautta
on yhteydessä Liesveden kanssa.
Liesvesi on sangen epäsäännöllinen, sen pituus pohjoisesta etelään on 7.5 km, suurin leveys 2. 7 km ja pinta-ala
13.0 km 2 • Järven rannat ovat korkeita ja metsää kas' vavia, osaksi myöskin kalliorantoja.
Liesveden yhdistää Vanginveteen Makkosenvirran
salmi.
Makkosenvirran eli Pääsiäissalmen putous on 0. 04 m
ja leveys n. 75 m. Salmen yli vie 7-kaarinen puinen
n1aantiesilta (kuva 43).

Kuva 43.

Makkosenvirta (vastavirtaan) 23/vm 1909.

Vanginveden pääsuunta on jokseenkin san1a kuin
Liesveden, sen rannat ovat korkeita, luetsää kasvavia,
osaksi kallioisia.
Sekä Liesveden että Vanginveden yli kuljettavat
höyrylaivat tukkilauttoja.
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Vanginveden . laskujoki l{ynsiveteen on muutan1an
km:n pituinen ja se muodostaa koln1e suvantojen erottamaa koskea, joita yhteisellä nimellä kutsutaan Kärkkäälänkoskiksi.
Yli- Kärkkäälänkosken eli Korholankosken putous on
0.62 m 270 m:n matkalla ja leveys kapein1malta kohdalta
75 n1. Rannat ovat alavia, kivisiä ja metsää kasvavia.
Länsirannalla on kalastuslaitos.
600 m:n pituisen suvannon jälkeen, jonka putous on
0.09 m, seuraa
Keski-Kärkkäälänkoski, jonka pituus on 400 111,
putous 0. 90 m ja leveys n. 55 m. Rannat ovat 3-5 m
korkeita ja viljeltyjä, pohja on kivinen. l{osken itärannalla on n1ylly kahdella kiviparilla, toinen jauhoja ja
toinen ryyniä varten, sirkkelisaha ja pärehöylä.
l{osken alista suvantoa, jonka putous on 0.14 m,
kestää vähän päälle k1n:n; sitten seuraa kivinen ja matala
Ali-Kärkkäälänkoski eli Hannulankoski, jonka putous
on 0.53 n1 145 n1:n n1atkalla. Suurin osa putousta keskittyy 40 m:n pituiselle välille. Rannat ovat keskikorkuisia,
itäranta on viljelty.

Kuva 44.

Eteläpäässään on Kynsivesi Paanalansalmen kautta
yhteydessä Ylinselän eli Kynsselän kanssa, jonka taas
J?astinvirta yhdistää Leivonveteen luoteisessa. Kynsiveden,
E.ynsselän ja Leivonveden yhteenlaskettu pinta-ala on
59.7 km 2 •

Hannulankoski (myötävirtaan) 24/vm 1909.

Kosken itärannalla on kaksi 1nyllyä, joista vaan toista,
kahdella kiviparilla, enään käytetään; länsirannalla on
lohipato.
Kaikkia Kärkkäälänkoskia perattiin
tukinuiton helpottamista varten.

jonkun verran

Hankasalmen lisävesi, jonka sadealue on 515.3 km~, saa alkunsa
pienistä lammista ja puroista, jotka laskevat 8.2 km:n pituiseen,
1.8 km:n levyiseen ja 8.1 km:!:n suuruiseen Vanajajärveen.
Vanajajärvestä juoksee vesi Armisjärveen, jonka pituus on
13.0 km, suurin leveys 5.5 km ja pinta-ala 27.5 km 2 •
Armisjärvi laskee Suolikosken kautta Suoliveteen, joka taas
~~1asojoen kautta laskee Hankaveteen. Padotetussa Suolikoskessa,
jonka putous on 6.25 m ja pituus 1.0 km, on yhdellä kiviparilla
varustettu mylly.
Rankaveden pituus on 6.5 km ja pinta-ala 9.0 km~. Järven
yhdistää Kuuhankaveteen Hankasalmi, jossa on putousta 0.75 m.
Salmen yli johtaa maantiesilta, likellä on Hankasalmen kirkko.
Kuuhankavesi, Hankasalmen lisäveden kokoamissäiliö, on n.
13.2 km:n pituinen, sen suurin leveys on 3.5 km ja pinta-ala
19.4 km 2 .
Vesiperäisten maitten ympäröimän Kuuhankaveden vedenpinta on valtion kustannuksella laskettu vv. 1906-1909. Jo
v. 1856 anoivat muutamat tilanomistajat Hankasalmen pitäjässä Kuopion läänin kuvernööriitä lupaa saada, n. 640 ha:n
suuruisen vesiperäisen alan kuivattamista varten, laskea järveä
1.2 m :llä, Hankajoken perkaamalla, ja kuvernööri hyväksyikin
anomuksen päätöksellään 31 p :Itä jouluk. 1864. Erityisistä
syistä ei hanke toteutunut ennenkuin asianomaiset maanomistajat v. 1890 anoivat Tie- ja vesirakennusten ylihallitukselta
avustusta työn toimittamista varten. Kun mainittu ylihallitus
oli toimittanut uuden tutkimuksen ja laatinut uuden ehdotelman,
jonka mukaan järven matalanvedenpintaa oli laskettava 1.5 m
ja korkeanvedenpintaa 1.2 m, myönsi senaatti 4 p :nä heinäk.
1905 tarpeelliset varat, 110,000 mk. Tästä on työhön mennyt
96,184: 23 mk.
H ankajoki eli Venetjoki, Kuuhankaveden perattu lasku
Kynsiveteen, muodostaa m. m. Ylä- ja A.la- Venetkosken. Edellisen putous on 2.40 m 164 m:n matkalla ja jälkimäisen 2.12 m
67 m:n matkalla. Näissä koskissa on kolme myllyä, yksi kolmella
kiviparilla ja kaksi kahdella kiviparilla.

1864

Hannulankosken ja suuren Kynsiveden välisen suvannon putous on 0.19 m.
Kynsiveden pääsuunta on NNW-SSE, pituus 25.0 k1n
ja suurin leveys 4.8 kn1. Vedenpinnan korkeus on
87.41 m yli NN. Lähinnä järveä eivät rannat ole korkeita, n1utta kapean rantakaistaleen toisella puolen
kohoaa siellä täällä korkeita metsää kasvavia vuoria.
Järven pohjoisosa on sangen syvä, 20-25 n1, eteläinen, leveämpi osa on sitä vastoin täynnä laajoja nlatalikkoja; kuitenkin on täälläkin mitattu yli 11 1n:n syvyisiä paikkoja.
l{ynsiveden alaosaan laskee idästä Rankajoen kautta
Kuuhankavedestä, Hankavedestä, Armisjärvestä y. m.
järvistä Hankasaln1en pitäjässä tuleva lisävesi.

Ytinselkä vastaanottaa kaakosta Niemisjoen, joka johtaa
veden Niemisjärvestä y. m. järvistä. Joessa olevaan koskeen,
jonka putous on 2.48 m 200 m:n matkalla, on rakennettu kaksi
myllyä ja pato kosken yli.

Kynsivesi on n1yös suoranaisessa yhteydessä Leivonveden kanssa Kaivannon kaivetun kanavan kautta.
Kanavan pituus on 110 m, putous 0.03 m, pohjaleveys
13.8 m, sivukaltevuus 1 : 1.5 ja syvyys matalanveden aikana
1.4 m. Rannat ovat korkeita, etenkin itäranta. Kanavan y Ii
johtaa puinen maantiesilta (kuv. 45). Talvella 1909 valmistunut
kanava on Pohjois-Päijänteen uittoyhdistyksen rakennuttama,
valtio avusti työkaluilla ja työnjohdolla.

l{aivannon kanava, jonka kautta uittoyhdistyksen
höyrylaivat voivat kulkea, on lyhentänyt uittoväylän
Hannulankoskelta Simunankoskelle noin 10 km:n verran.
Kanavan kohdalle oli jo aikaisemmin, paikkakuntalaisten
kertomusten mukaan jo Suomen sodan aikana vv. 1808-1809
kaivettu pieni kanava, jota kuitenkin tuskin soutuveneetkään
pääsivät kulkemaan. Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen
kertomuksen mukaan v:lta 1864 syvennettiin kanava mainittuna
vuonna.
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siten rakennettu peratun koskenhaaran laitaan, ett' ei se aikaansaa
padotusta.
Kosken etelähaaran yllämainitun perkauksen yhteydessä,
mikä perkaustyö Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunnan kertomuksen mukaan laski vedenpinnan ylempänä olevissa järvissä
0.6-0. 7 m, rakennettiin lounaisrannalle suvantojen väliin vetotie
puusta ja kivestä veneitten ylöshinausta varten.
Valtion toimittamissa perkaustöissä v. 1864, uittamisen helpottamiseksi Päijänteen pohjoispuolella olevissa vesistöissä, poistettiin Simunankoskesta vielä uittoa estäviä kiviä, jonka ohessa
puinen osa vetotietä rakennettiin uudelleen. Vetotietä ei enää
ole olemassa.

Kuva

45.

Kaivannon knnava (vastavirtaan)) 24/vm 1909.

Metsäisten kukkulain ympäröimästä Leivonvedestä
jatkuu Rautala1111nin reitti Si111unankosken kautta l(uusveteen, reitin ali111paan järveen.
Simunankoskessa on Leivonselästä lähtiessä kaksi
200 m:n pituisen ja 150 111:n levyisen saaren erottamaa
haaraa. Etelähaaran suunta on SE-NW, pohjoisen
NE-SW. Haarat yhtyvät uudelleen, ennenkuin koski
laskee K_uusveteen. Si1nunankosken putous on 2.21 m
200 m:n n1atkalla, pohjoishaaran leveys on 10----30 m,
eteläisen 20-40 111, yhdistetyssä alaosassa on kosken
leveys n. 35 111. Rannat ovat n. 5 111:n korkuisia.
l{osken pohjoishaarassa on luoteisrannalla yhteisessä
rakennuksessa mylly kolinelia kiviparilla ja vanha saha,
jota 5 a 6 vii111eiseen vuoteen ei ole käytetty. Etelähaaran
lounaisrannalla on 1nyöskin n1ylly kahdella kiviparilla
ja ylisestä suvannosta alkava 50 m:n pituinen johtokanava.

Kuusveden, Rautalainruin reitin kokoa111issäiliön pituus
on NW -SE-suunnassa 12.7 lnn, sen suurin leveys on
3.8 lnn ja pinta-ala 22.2 lun 2 • Sadealueen pinta-ala on
7,267. 9 km 2 ja vedenpinnan korkeus on 85.17 m yli NN.
Rannat ovat yleensä Inatalia, 111utta koillispään ympäristössä on suuria, metsäisiä kukkuloita.
l(uusveteen laskee kaakosta lisävesi, johon kuuluu
Lievestuoreenjärvi ja siihen laskeva Holwnjoki ynnä piene11lpiä puroja. Lisäveden sadealue on 215.4 k111 2 •
Lievestuoreenjärven pääsuunta on NNW-SSE, sen pituus on
15.0 km, suurin leveys 5.1 km ja pinta-ala 44.4 km~. Vedenpinnan korkeus on 85.37 m yli NN, laskettuna keskivedenkorkeudesta syysk.-jouluk. aikana 1909. Tätä vastaava putous
Lievestuoreenjärven ja Kuusveden välillä on 0.20 m. Ins. Tennbergin tiedonannon mukaan, joka perustuu erityiseen tutkimukseen, ovat Kuusvesi ja Lievestuoreenjärvi tulvaveden aikana
yhtä korkealla, mikä johtuu siitä, että edellisen lasku ei ehdi
johtaa pois vettä tarpeeksi nopeaan.

Kuusveteen laskee pohjoisesta Uuraanjärvestä ja 111uutmnista pienistä järvistä tuleva lisävesi.
Länteen Kynsivedestä oleva Uuraanjärvl on 9.0 km:n pituinen,
3.5 km:n levyinen ja 14.6 km 2 :n suuruinen. Järvi laskee 1\!Jyllyjoen kautta, missä on kolme myllyä, jokainen kahdella kiviparilla,
Nurmijärveen, josta vesistö 1\llannilanjoen kautta jatkuu Kuusveteen.

Rautalmn1nin reitin Kuusvedessä yhtyneet vedet juoksevat Tarvaalankosken kautta Saraveteen, mikä, niinkuin edellä on mainittu, myöskin vastaanottaa l{uhnamoj ärveen laskevien Saarijärven- ja Viitasaaren reittien
vedet.

Kuva 46.

Simunankoski (vasta virtaan) 24/vm 1909.

Simunankosken etelähaara, jossa kivien paljous alkujaan tuotti
suurta haittaa, perattiin vv. 1843-1845 niitten perkaustöitten
yhteydessä, jotka Laukaan pitäjäläiset toimittivat Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunnan avustuksella ja johdolla mainitun
pitäjän koskissa venekulun parantamiseksi ja tulvavaaran poistamiseksi yläpuolella olevilta viljelysmailta._
Mainittuun aikaan oli koskessa jo kaksi myllyä, toinen pohjoisessa ja toinen eteläisessä haarassa. Leivonveden ja Kynsiveden
vedenpinnan padotti etelähaaran yli rakennettu pato, joka,
samoin kuin myllykin, hävitettiin perkaustöitten ohessa. Nykyisellä myllyllä, joka sai oikeutensa v. 1856, ei ole patoa, ja se on

Kuva 47. Tarvaalankoski (vastavirtaan) 25/vm 1909.
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l{ivisen ja Inatalan Tarvaalankosken putous on 1.26 m
200 In:n n1atkalla. Leveys on kosken yläpuolella n. 70 n1
ja itse kaskessa 140 a 180 IU. Rannat ovat 3-5 ll1:n
korkuisia, osaksi viljeltyjä. Etelärannalla on kaksi myllyä,
toinen kahdella. toinen kohuelia kiviparilla.
Vuosina 1843-1846 perattiin kosken pohjoisrantaa pitkin
21 m :n levyinen ränni, jota myöten vetotie rakennettiin. Perkauksen takia on Kuusveden ja Lievestuoreenjärven pinta alentunut 0.45 a 0.60 m. Uiton helpottamista varten perattiin
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Saraveden-Leppäveden-Haapakosken vesijakso.

Saravesi ulottuu samaan suuntaan kuin Vatiajärvi
Kuusankoskelta luoteisessa Tarvaalankoskelie kaakossa.
Eteläpuolella länsirannalla olevaa Laukaan kirkkoa alkaa
aluksi lounaiseen, sitten . etelään kulkeva haara, jonka
eteläpäästä järven vedet Kuhankosken kautta juoksevat
Leppäveteen.
Saraveden pituus l{uusankoskelta Tarvaalankoskelie
on n. 9.5 km, sen suurin leveys 1.6 km ja pinta-ala
2
12.0 km • Järven sadealue on 16,963.8 km 2 • Veden
keskikorkeuteen syysk.-jouluk. aikana 1909 verrattuna
on järven korkeus 83.91 rn yli NN; veden keskikorkeuteen vuosina 1908-1909 verrattuna on korkeus 83.78 m
yli NN; syvyys nousee 39 n1:iin. Rannat ovat yleensä
korkeita ja metsäisiä; m,yöskin viljelysmaita on .runsaasti.
C. R. Westiingin tiedonannon mukaan laskettiin Saraveden
vedenpintaa vv. 1837-1842 Kuhankoskea perattaissa sen verran,
että tulvavesi ei enää noussut pelloille, eikä vahingoittanut rantoja,
jotka nyt, vieremien lakattua, alkoivat kasvaa ruohoa ja penl;aikkoa.

Liikettä välittää Saravedellä matkustajahöyrylaiva
ja tukkilauttoja kuljettava hinaajaalus.
Järven itärannalla on Kuhankosken läheisyydessä
höyrysaha ja höyrymylly.
Etelästä juoksee Saraveteen tyyni joki n. 5 km:n pituisesta

Mataroisesta, jonka pinta on jokseenkin yhtä korkealla kuin
Saravesi.

Niinkuin jo edellä mainittiin, laskee Saravesi Kuhankosken kautta Leppäveteen. Kuhank9sken yläpuolella
olevien salmien ja virtojen yhteenlaskettu putous on
0.10 ll1.

Kuhankosken putous on 3. 50 m n. 500 rn:n matkalla. Koskessa on kaksi putousta, Ylä- ja Ala-K.uhankoski, ja niitten välillä suvanto.
Ylä-Kuhankosken suunta on pohjoisesta etelään, sen
putous on 1.15 m 80 m:n matkalla. Matala kivinen saari
jakaa kosken kahteen haaraan, joista itäisen leveys on
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55 m ja läntisen ainoastaan 18 m. Saaren yläpuolella on
virran leveys 150 m. Rannat ovat verrattain matalia ja
kivisiä.

Kuva 48.

Ylä-Kuhankoski (vastavirtaan)

25/vm

1909.

Koski, joka on hyvin kivinen, perattiin länsirantaa pitkin
vv. 1838 ja 1839, ja luultavaa on, että koskessa oleva saari on
syntynyt· silloin väylästä otetuista kivistä. Tukinuittoväylien
aikaansaamiseksi Päijänteen pohjoispuolella olevissa vesistöissä
toimitettujen töitten yhteydessä rakennettiin länsirannalle v. 1862
53 m :n pituinen kivinen vetotie.

Kosken itärannalla on mylly ja sitä varten kaivettu
johtokanava. Länsihaaraa käytetään uittoon.
Ylä-Kuhankosken alla kääntyy vesijakso ja muodostaa koillisesta lounaiseen kulkevan tyynen virran,
jonka putous 270 m:n matkalla on 0.02 m ja joka vähitellen kapenee 100 m:n levyisestä 40 m:n levyiseksi.
Koilliseen tästä suvannosta on 150 m:n_ pituinen ja 120
m:n levyinen lahti. Suvannon koillisranta on n. 2--4
m:n korkuista, metsää kasvavaa kivistä soramaata;
vastakkainen ranta on metsäinen ja matala yllämainitun
lahden ympärillä,· mutta korkea ja kallioinen alempana.

25 111, nousee vähitellen 45 1n:iin ennen sen laskua Leppäveteen. Jyrkkä, 8 a 9 m:n korkuinen, metsää kasvava
koillisranta on kivistä soramaata, kaakkoisrannan muodostaa korkea, joskaan ei jyrkkä vuoren rinne.
Ennen kosken perkansta v. 1838 ulkoni itärannasta koskeen
kalliöniemi, jonka yli vedet kapeassa koskessa rajusti pauhaten
syöksyivät. Perkauksesta kirjoittaa C. R. Westling v. 1852
seuraavaa: »Veden juoksun helpottamiseksi räjähytettiin pois
suurin osa kallioniemeä, mikä työ oli erittäin vaarallista ja hankalaa, kun oltiin pakotettu neljän sylen syvyyteen ja kovimpaan
virtaan rakentamaan suojeluspatoja, jotta niitten suojassa voitaisiin poistaa näkyviin tullut kallioniemi.»
Yllämainittujen töitten yhteydessä louhittiin vv. 1838-1843
saman kaakkoisrannan kautta n. 3 m:n levyinen veneväyläkanava,
joka yläpäässään kosken puolella varustettiin uppoarkuille perustetulla kivimuurilla, ja jonka viereen maan puolelle rakennettiin
vetotie. Kanavaa haittaava jalkamylly hävitettiin. Kummankin kosken perkaustöihin käytettiin yhteensä 8,944 osakaspäivätyötä ja n. 2,400 hopearuplaa. Vv. 1845 ja 1846 syvennetyn ja
v. 1862 korjatun kanavan ylläpito lienee nyttemmin jätetty
sikseen.
1840-luvun loppupuolella rakennettiin Ala-Kuhankosken perkauksen synnyttämälle saarelle ratasmylly yhdellä kiviparilla;
myllyn hävitti v. 1899:n tulva.

Kosken luoteisrannalla on kaksi lohenkalastuslaitosta,
joista ylempi on näkyvissä kuvassa 49.
Kuhankosken alla alkaa yhtä korkealla kuin Leppävesi oleva Torronselkä.

Kuva 50.

Kuva 49.

Ala-Kuhankoski (vastavirtaan) 25fvm 1909.

Suvannon jälkeen seuraa samansuuntainen
Ala-Kuhankoski, jonka putous on 2.33 m 150 m:n
matkalla. Kosken leveys, joka niskassa on ·ainoastaan

Venekanava Ala-Kuhankoskessa (vastavirtaan)
25fvm 1909.

Torronselkä kulkee ensiksi pohjoisesta etelään, sitten
luoteisesta kaakkoon. Sen pituus on n. 6 km ja suurin
leveys 1 km. Rannat ovat yleensä metsäisiä ja korkeita,
viljelysmaita on siellä täällä, esim. pohjoispäässä Kuhankosken alapuolella sekä eteläpäässä, missä rannat ovat
matalia ja loivia.
Torronselän yhdistää Leppäveteen kaksi salmea, jotka
Karisaari erottaa toisistaan. Mitättömän läntisen salmen
yli johtaa pieni puusilta, itäisen, 144 m:n levyisen Vuolteensalmen yli välittää lautta maantieliikettä.
l{auniin, metsäisten saarien ja nie1nien täyttämän
Leppäveden pääsuunta on pohjoisesta etelään, eteläpäässä
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on käänne kaakkoon. Järven pituus on hieman päälle
30 km ja suurin leveys 4 km. Jos Torronselkä lasketaan
mukaan, on veden pinta-ala 68.9 kn1 2 • Sadealueen pintaala on 17,482.5 kn1 2 ja vedenpinnan korkeus 80.31 m
yli NN. Järven rannat ovat yleensä korkeita ja metsäisiä;
peltoja ja niittyjä on paljon järveä ympäröivissä suurissa
kylissä, 1nyöskin alavia ja vesiperäisiä maita on tavattavissa.
Järven laskun perkaustyöt vv. 1837-1839 alensivat sen
vedenpintaa 0. 75 a 0. 90 m :llä.
Paitsi l{uhankosken kautta, vastaanottaa Leppävesi
vettä myöskin lukuisista järvistä ja lammista, etenkin
itäpuolelta.
l{oko laajan, pohjoispuolella Päijännettä olevan vesistön Leppävedessä yhdistyneet vedet juoksevat tämän
järven länsiosasta toisiaan seuraavan kolmen Haapakosken kautta Päijänteen pohjoispäähän. Koskien yläpuolella on putous Leppävedestä 0. 02 m.
Ylä-Haapakosken putous on 0.18 m 90 m:n 1natkalla.
Leveys on niskassa 60 m ja syvyys n1atalanveden aikana
2. 7 m. Länsiranta on matalaa kivikkoa, itäranta on
korkea. Koski perattiin v. 1837 27 m:n leveydeltä.
Ylä-Haapakosken alapuolella olevan suvannon putous
on 0.01 m. Suvannon rannat ovat hyvin korkeita, etenkin itäranta.
Täällä erotetaan uitetuista tukista Haapakosken sahoille
kuuluvat, loput uitetaan Päijänteelle. Tarkoitusta varten on
olemassa lajittelulaitos.
Suvannon jälkeen seuraavan Keski-Haapakosken putous on 0.40 n1 25 n1:n matkalla; leveys on n. 80 m ja
syvyys matalanveden aikana 1. 6 m. Rannat ovat verrattain matalia ja kivisiä, osaksi kallioisia. l{osken lounaisra:nnalla on uittoränni, jonka kautta edellisessä suvannossa erotetut tukit uitetaan erityiseen >>tukkimakasiiniin>>
alisessa suvannossa.
Keski-Haapakoski perattiin samaan aikaan kuin Ylä-Haapakoski, sen koillisrannalle rakennettiin vetotie.
l{eski-Haapakosken ja kaksihaaraisen Ala-Haapakosken välisen suvannon putous on 0. 01 1n.
Ala-Haapakosken haarat erottaa toisistaan 440 1n:n
pituinen, 180 n1:n levyinen, molempaan päähän kapeneva
saari, jonka pääsuunta on NNE-SSW. Koko vesimäärä
juoksee nyttemmin läntistä haara~, joka, alkaen yläsuvannosta läntiseen suuntaan, n1uodostaa pitkän kaaren
Iän teenpäin ja laskee Päijänteeseen eteläisessä suunnassa.
Itähaara on suora ja kulkee luoteisesta kaakkoon. AlaHaapakosken koko putous on 1. 69 m.
Länsihaarassa on melkein koko putous, nim. 1.56 m,
90 1n:n pituisella n1atkalla, n. s. Vaajakoskessa aivan
yläsuvannon alla. Leveys on 40 a 50 m ja syvyys l.O m.
Rannat ja pohja ovat kalliota.

Kuva 51. Ala-Haapakoski (vastavirtaan)

2!/vr

1909.

Kosken eteläpuolella on kosken suuntaan saaren yläkärjen, Vaajataipaleen, lävitse louhittu ja kaivettu 90
n1:n pituinen ja n. 3 m:n levyinen venekanava, jota myöskin käytetään uittoränninä.
Kosken pohjoisrannalla on kaksi lohenkalastuslaitosta.
Koskea perattiin louhimaila vv. 1837-1839. Vv. 1838-1839
alotettiin venekanavatyöt. Sulun rakentamisesta laaditun ehdotuksen takia jäivät kanavatyöt muutamiksi vuosiksi sikseen,
kunnes ne taas vv. 1847-1848 pantiin käyntiin ja saatettiin
loppuun. Jo v. 1862 olivat kanavan sivumuurit sortuneet, jonka
tähden ne mainittuna vuonna korjattiin. Viimeksi on kanavaa
korjattu v. 1893.
Vaajakosken alla muodostaa länsihaara 400 m:n
pituisen, tyynen virran, jonka.putous on 0.13 m. Virta,
joka aivan kosken alla on n. 100 m:n levyinen, laajenee
vähitellen 150 m:n levyiseksi, vetäytyäkseen äkkiä kokoon, n. 300 m kosken alapuolella, 65 m:n levyiseksi.
Tässä kohden johtaa virran yli kivisille maatuille ja
kannatuspylväille rakennettu puinen 3-kaarinen tukiansassilta, jonka kaaret ovat 23 m. Sillan alapuolella laajenee
virta uudelleen, eikä Ala-Haapakosken länsihaaraa alisen
suvannon ja Päijänteen välillä ole huomattavaa rajaa.
Länsihaaraa rannat ovat yleensä 2-1 m:n korkuisia ja
kivisiä, paitsi itäranta sillan alapuolella, joka on rimojen
täyttämä varasto- ja lastauspaikka.
Ala-Haapakosken ·itähaara, Naiskoski, on nykyään
aivan sulettu, ja paikalle on rakennettu toiminimi Finland
Wood Company'n omistama 5-raaminen höyrysaha.
Aikaisemmin oli samassa paikassa mylly ja 2-raaminen saha,
jotka kävivät vesivoimalla. Näitten laitosten yhteiset oikeudet perustuivat kahteen Vaasan maaherran päätökseen 25 p :Itä heinäk.
1811 ja 2 p:ltä toukok. 1827; ne pantiin verolle 4 p. huhtik 1834.
Haapakosken kautta Päijänteeseen juokseva vesimäärä on kerääntynyt 17,482.5 km 2 :n suuruiselta alueelta.
Tästä on 598.0 km 2 eli 3. 4% peltoa, 706.4 km 2 eli 4.1 %
niittyä, 12,726.7 lon~ eli 72.8% metsää tai arvotonta
maata, ja loput, 3,451.4 km 2 eli 19.7% vettä.
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Päijänne.

Päijänne, kaiken Kalkkisten koskien kautta Kymijokeen juoksevan veden kokoamissäiliö, on vesistön suurin
järvi. Sen pääsuunta on jokseenkin pohjoisesta etelään,
Haapakoskelta (62° 14' pohj. lev.) pohjoisessa Anianpellolle (61 o 10' pohj. lev.) etelässä. Järven alasta kuuluu osia 9:ään eri pitäjään, nimittäin Jyväskylän, Toivakan, Korpilahden, Jämsän, Luhangan, l{uhn1oisten, Sysmän, Padasjoen ja Asikkalan pitäjiin, ja kuuden pitäjän
kirkko on järven rannalla.
Päijänteen suurin pituus on 119.5 km, sen suurin
leveys n. 23 km ja sen vedenpinnan ala 1,111.5 km 2 ;
kulkuväylää myöten on järven pituus 125 kn1. Järven
koko sadealueen pinta-ala on 26,136.3 km 2 • Vedenpinnan
korkeus on, verrattuna veden keskikorkeuteen syysk.jouluk. aikana 1909, 78.00 m yli NN; verrattuna keskikorkeuteen vv. 1871-1909 välisenä aikana (pisin aika,
jolta havaintoja on olemassa), on vedenpinnan korkeus
78.20 m yli NN eli 2.39 m yläpuolella vesiasteikon N:o 63
0-pistettä Vesijärven sulun luona.
Saaret, luodot ja pitkälle pistävät niemenkärjet jal}avat järven eri selkiin, joista Ristinseikä, Vanhaseikä,
Tehinseikä ja Asikkaianseikä ovat tärkeim1nät. Suurimmat saaret ovat: Muuransaio pohjoispuolella Ristinselkää, Onkisaari ja Judinsaio Luhangan, llaukkasaio
l{uhmoisten, Vehkasalo Sysmän, Virmaiansaari Padasjoen ja Salonsaari Asikkalan pitäjässä. Suurin kaikista
on Virmalansaari, jonka pituus on 12 km ja leveys 4 km.
Saarien yhteenlaskettu pinta-ala on 331.1 lnn 2 •
Päijänteen rantoja leikkaavien, pitkien, syvälle ulottuvien lahtien pääsuunta on luoteisesta kaakkoon. Niistä
mainittakoon Rutaiahti, Ristinselän kaakkoon ulottuva
jatko, Juoksiahti Vanhaselästä luoteiseen, Päijänteen
länsirannalta eteläpuolella Jän1sän kirkonkylää luoteiseen
menevä Tiirinseikä ja tän1än jatko itärannalla, Särkiiahti.

Monet ja pitkät lahdet aiheuttavat, että rantalinja
on verrattain pitkä, eli 650 km. Rantojen liuskaisuuden
mitta, s. o. rantalinjan pituuden suhde sen ympyrän
pnrnn, jonka pinta-ala on sama kuin vedenpinnan ja
saarien yhteenlaskettu pinta (1,442.6 km 2), on 4.83.
Järven liuskaisuutta kuvaa myös rantalinjan (650 k1n)
ja saarien rantaviivojen (800 km) yhteenlasketun pituuden
suhde sen ympyrän piiriin, jonka pinta-ala on sa1na kuin
vapaan vedenpinnan. Tämä suhde on 12.28.
Rantamuodostuksien silmäänpistävä Iuoteisesta kaakkoon kulkeva pääsuunta ilmenee myös järven pohjallluodostuksissa. Niinkuin kuv. 52 osoittaa, ovat syvin1n1ät paikat yleensä samaan suuntaan, NW-SE, kulkevia
haudantapaisia syvennyksiä. Suurin syvyys, 93 m, on
Rutalahdelta Ristinselälle ulottuvassa syvennyksessä.
Samansuuntaisia hautoja on monessa kohden Päijännettä. Näistä mainittakoon erityisesti Särkilahdelta Vehkasalon etelärantaa n1yöten järven yli kulkeva ja Haukkasalon ja Edessalon sekä mannermaan välisenä salmena
jatkuva syvennys, jonka syvyys on 50 a 60 111.
Järven keskisyvyys, laskettu planimetrin avulla syvyyskartasta n1ittakaavassa 1 : 100,000, on 17.00 m, ja järven
vesimäärä on 18.3 km3 .
Päijänteen monet. matalikot ja kapeat salmet vaikeuttavat laivakulkua. Salmista mainittakoon Kärkistensaimi l{orpilahden kirkolta kaakkoon, n1issä lautta välittää liikettä rannalta toiselle, sekä Puikkiiansaimi ja
Käksalmi. Kaksi viin1emainittua ovat Asikkalan kirkon
tienoilta koilliseen Päijänteen yli ulottuvan vierinkiviharjun aukkoja (kuva 53). Aikaisemn1in on tätä harjua
n1yöten kulkenut maantie Asikkalasta Sysmään.
Päijännettä y1npäröivät etupäässä metsäiset, mäkiset
ja kallioiset n1oreenimaat, ja järven rannat ovat yleensä
verrattain korkeita ja kallioisia. Suurehkoja aukeita savi-
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maita on kuitenkin Sysmässä, Jämsässä ja Luhangalla,
sekä siellä ja täällä lahdenpohjissa. Näillä paikoin ovat
myöskin suurimmat viljelysmaat, osa näistä on siksi
alavaa, että se tulvaveden aikana on veden peittämää.

0-20 m
20-40 "

Vanhojen asiakirjojen mukaan alennettiin järven vedenpinta
vv. 1832-1838 n. 1.2 m, Kalkkisten koskien perkauksen kautta.
Muut vesityöt Päijänteellä ovat pääasiallisesti tarkoittaneet
laivaliikkeen helpottamista. Niinpä rakennettiin valtion kustannuksella jo 1850-luvulla laivasiltoja tärkeimpiin paikkoihin, kuten
Anianpeltoon, Suopeltoon Sysmässä ja Judinsaloon Luhangalla
y. m. V. 1867 jätettiin kuitenkin siltojen ylläpito kunnille,
paitsi Anianpellon siltaa, jota valtio ylläpiti vuoteen 1873 asti,
jolloin se, Vesijärven kanavan valmistuttua, katsottiin tarpeettomaksi.
Vv. 1856 ja 1857 ruopattiin Pulkkilansalmi 19 m:n levyiseksi
ja 1.9 m:n syvyiseksi matalimman veden aikana, ja v. 1884
ruopattiin likeisen pienemmän salmen kautta uusi suorempi ja
lyhempi väylä, jonka pohjaleveys on 9.0 m ja syvyys matalimman veden aikana 2.37 m. Viimeksi mainittu ruoppaustyö maksoi
valtiolle 2,684: 51 mk. Samankaltaisista töistä mainittakoon

40-60 ,.

60-- "

Jämsä

...

Kuva 53.

Näköala Pulkkilan harjulta

18

/vm 1908.

vielä höyrylaivaliikettä varten toimitetut väylän perkaukset
Tammilahdelle Luhangassa ja Sysmään. Molemmat työt ovat
Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen toimittamia, edellinen v.
1906 ja jälkimäinen vv. 1907-1910; edellisen kustannukset nousivat 8,300 mk:aan, jälkimäinen maksoi 88,364: 64 mk.

Päijänteellä on säännöllinen höyrylaivaliike Jyväskylän ja Vesijärven välillä, sekä välillä oleville Sysmän,
Padasjoen, Korpilahden y. m. silloille.
Tukit kuljetetaan järven yli höyrylaivojen hinaamissa
!autoissa, jota varten Haapakoskella järven pohjoispäässä
on lajittelu- ja niputuslaitos.
Teollisuuslaitoksia ei Päijänteen rannoilla ole monta.
Rauhaniemellä likellä Äijäiän kanavaa on telakka ja konepaja, ja Haapakoskella pienehkö proomutelakka. Viinlemainitulla paikalla on myöskin höyläyslaitos ja koivusaha. Sahoja on m. n1. Kuokkalassa Jyväskylän maaseurakunnassa, Säynetsalolla ja Kirkkolahdella, l{orpiKuva 52.

Schematinen syvyyskartta Päijänteestä.'
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lahdella, Ruolahdella Kuhmoisissa ja Mainiemellä Padasjoella, . joista viiluemainittua ei ole käytetty moneen
vuoteen.

Paitsi suurta pohjoista, Haapakosken kautta tulevaa
lisävettään vastaanottaa Päijänne lisävesiä lännestä,

7.

jyväsjärven lisävesi.

Jyväsjärven lisä vesi, jonka sadealue on 487.9 km 2,
alkaa useista pienistä järvistä ja Iammista U uraisten
pitäjässä (taulu I, N :o 6). Pienien järvien vedet kokoontuvat Kangashäkinojan kautta pohjoisesta ja Jyväsjoen
kautta lännestä Luonetjärveen Jyväskylän maaseurakunnan pohjoisosassa. Jyväsjokena jatkuu vesijakso Luonetjärvestä kaakkoon, vastaanottaa muutamia pieniä lisävesiä ja laskee Korttajärveen. Tähän tulee lisävesiä
Vasarajoen kautta lännestä ja Kuukkasesta, Lehisjärvestä y. m. idässä. Korttajärvestä juoksee vesi lyhyen
puron kautta Alvajärveen, sieltä PaZakkajärveen ja täältä,
Tuomiojärven lisäveden suurentamana, Tourujoen kautta
Jyväsjärveen. Tourujoessa, joka laskee Jyväsjärveen
likellä Jyväskylän kaupunkia, on suurehko koski, Lohikoski eli Tourukoski.

Kuva 54.

idästä ja etelästä. Tärkeim1nät ovat lännestä juoksevat
(ks. karttaa, taulu I): Jyväsjärven lisävesi, Muurajärven
lisävesi, Jämsän reitti, Isojärven vesijakso ja LummeneenVesijaon lisävesi. Suurin itäpuolelta tuleva lisävesi on
Sysmän reitti. Pienemmistä tältä puolen tulevista mainittakoon Rutajärven lisävesi. Päijänteen eteläpäähän
laskee Vesijärven lisävesi.

Kankaan paperitehdas Lohikoskella.

N. kilometrin matkan Jyväskylästä olevan Lohikosken putous on n. 14 m 1,000 m:n n1atkalla. Kosken
luona on l{ankaan paperitehdas ja koln1e myllyä rännineen. Kosken yli on rakennettu 4 patoa ja sen pituussuuntaan kulkee tukinuittoräni.
Jyväsjärven, lännestä itään kulkevan, 4 lnn:n
pituisen ja.l.4 kn1:n levyisen järven pinta-ala on 4.5 km 2 ;
sen vedenpinnan korkeus on jokseenkin sama kuin Päijänteen. Rannat ovat suurimmaksi osaksi verrattain
matalia, Ioivia ja viljeltyjä, mutta etäämpänä järvestä
on kallioisia ja metsäisiä kukkuloita, jotka muutamissa
kohden tulevat sangen likelle järveä. Luoteisrannan muodostaa vierinkivi- ja hiekkaharju, jonka juurelle Jyväskylän v. 1837 erikoisoikeutensa saanut kaupunki on rakennettu.
Jyväsjärven yhdistää Päijänteeseen Äijälänsalmi.
Äijäiänjoen laajennus- ja syvennystöistä syntyneen
Äijäiänsalmen nykyinen pohjaleveys on 11 m ja syvyys
matalanveden aikana 2.40 m. Salmi, jonka rannat lyhyellä
matkalla ovat 4-5 m:n korkuisia, on pohjoisrannalla
Päijänteen puolella, missä ranta on matalaa, varustettu
520 m:n pituisella matkalla ankkuroidun, rimoilla täyte-.
tyn laukkuseinän muodostamaila toelaitoksella.
Äijäiän salmen ens1mamen perkaus vv. 1839-1840 maksoi
2,234: 09 hopearuplaa. Näitten töitten yhteydessä rakennettiin
vv. 1839-1841 1,367: 01 hopearuplalla Jyväskylään laivasilta.
Kun salmi kuitenkin vähitellen mataloitui, täytyi sitä uudelleen
perata jo vv. 1856 ja 1859. Myöhemmin on salmea ruopattu
vv. 1883 ja 1895, jolloin kustannukset tekivät yhteensä 21,032: 38
mk, sekä vv. 1908-1910, jolloin kustannukset tekivät 14,939: 83
mk, mihin summaan myöskin on laskettu pohjoisrannan toelaitoksen kustannukset.
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8.

Muurajärven lisävesi.

lVIuurajärven lisäveden keskusjärvi on Muurajärvi, ja
sen sadealueen pinta-ala on 362. 9 k1n 2 • Vesijakso alkaa
monesta pienestä järvestä Jyväskylän Tilaaseurakunnassa
Haapan1äen-Jyväskylän radan pohjoispuolella. Näistä
järvistä kerääntyy vesi rautatien pohjoispuolella ja likellä
sitä olevaan Vesankajärveen.
Pienen ja epäsäännöllisen Vesankajärven rannat ovat
sekan1etsää kasvavia. Vedenpinnan korkeus on 67 n1
yli Päijänteen vedenpinnan ja 145 m yli NN. Vesankajärven yhdistää salmi Pieneen- Vesankajärveen eli Siekkilänalaseen, joka on rautatien eteläpuolella. Salmen yli
johtava rautatiesilta, joka on 364 lnn-patsaan kohdalla,
on levystä 10 m:n kannatusvälillä.
Matalien metsäisten rantojen ympäröimästä PienestäVesankajärvestä juoksee vesi Katasenjärveen Siekkilänmyllykosken kautta, missä on mylly yhdellä kiviparilla ja
Ininkä yli maantiesilta johtaa. Viimemainitusta järvestä
juoksee vesi Mustajoen kautta Mustajärveen ja täältä
Neulajoen kautta N eulajärveen.
Neulajärvestä jatkuu vesijakso Lampsinjärveen Kuohunkosken kautta, missä on vanha rautaruukki, ja viin1emainitusta järvestä Kuusjärveen Kanttijoen ja kolmen
M aksinkajärven kautta.
l{onttijoen kosket ovat: Konttikoski, Raiviokoski,
Kuinarinkoski ja Mustakoski. Näistä on Konttikoski
suurin, siinä on mylly yhdellä kiviparilla, pato ja tukkiränni.
Kuusjärvestä juoksee vesi Saukkolankosken kautta
Muurajärven pohjoispäähän.
Saukkolankoskessa on kaksi eri putousta, joista ylempi
on 6. 40 m korkea 100 m:n matkalla. Ylemmässä koskessa
on kaksi myllyä, toinen yhdellä, toinen kahdella kiviparilla, alemmassa on mylly yhdellä kiviparilla.
Muurajärven pituus luoteisesta kaakkoon on 12.0 km
ja sen suurin leveys 4.0 km. Järven pinta-ala on 35.1 km 2,
siihen laskettuna Muuralammin pinta-ala (ks. alempana),
ja vedenpinnan korkeus on 11.66 m yli Päijänteen vedenpinnan ja 89.66 m yli NN. Järvi on saaria täynnä. Rannat ovat matalia hiekka-, sora- ja kivirantoja, ympäröivät
1naat ovat korkeita, havumetsää kasvavia moreenikukkq_loita; kaakkoisrannalla on suuria hiekkamaita. Järveen
juoksee, paitsi jo mainittuja, useita pieniä lisävesiä.
Asiaa harrastavien maanomistajien toimesta laskettiin Muurajärvi vv. 1891 ja 1892 valtion rakennusmestarin johdolla.

Muurajärven yhdistää pieneen Muuralampeen, jonka
rannat ovat matalia ja viljeltyjä, 300 m:n pituinen· ja

15-20 m:n levyinen, Inatala Salmelanvirta, jonka putous
on 0.09 m ja jonka rannat ovat alavia ja viljeltyjä.
Viimeksin1ainitusta järvestä juoksee koko Muurajärven
lisäveden vesi Muurajoen kautta Päijänteeseen.
Muurajoki, joka on uurtanut uomansa ylen1pänä
Inainitun, Muurajärven ja Päijänteen välillä lounaasta
koilliseen kulkevan vierinkiviharjun läpi, on n. 1. 9 km :n
pituinen, ja se Inuodostaa yläpäässään 230 m:n pituisen
suv2nnon, jonka putous on 0.16 n1. Suvannon pohja
on soraa, rannat ovat jyrkkiä, yli virran johtaa kivinen
n1aantiesilta.
Suvannon jälkeen seuraa Muurakoski, jossa on kaksi
putousta.
Ylemmän kosken putous on 8.20 m 240 m:n n1atkalla.
l{osken partaalla, jonka yli on rakennettu pato, on turbiinin käyttän1ä tuolitehdas ja kaksi myllyä. Uiton helpottamiseksi on koskea myöten rakennettu puinen uittoränni. l{osken alapuolella on sitäpaitsi höyrysaha.
Parin sadan metrin pituisen suvannon jälkeen seuraa
toinen koski, jonka putous on 3.21 m. Myöskin täällä
on· kosken yli rakennettu pato, sekä saha ja uittoränni.

Kuva 55. Muurajoki (vastavirtaan) 21/vn 1909.

lVIuurakosken alapuolella -muodostaa virta lyhyen
suvannon, ennenkuin se laskee Päijänteeseen vastapäätä
Muurasalon pohjoispäätä.
1\fuurajärven lisäveden ja Jämsän reitin laskupaikkojen
välillä laskee Päijänteeseen lännestä muutmnia pieniä
lisävesiä, joista Juokslahteen laskeva, Saarijärvestä y. n1.
järvistä tuleva on suurin.
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9. Jämsän reitti.
Jämsän reitin lähteet ovat Multian pitäjässä, n.
30 km pohjoiseen Petäjäveden kirkonkylästä. Päävesijakson nimi on aluksi Pengerjoki, kunnes se laskee Petäjäveden kirkonkylän läheisyydessä, rautatien pohjoispuolella olevaan J ämsänjärueen, joka on yhteydessä rautatien eteläpuolella, yhtä korkealla olevan Petäjäveden kanssa.
Viimemainitusta järvestä, joka m. m." vastaanottaa suurehkon lisäveden Kintaudenjäruistä, jatkuu vesijakso
Piesalanjoen, Suoliveden ja Suoiijoen kautta Salosjärueen
sekä täältä K almauirran, K almaveden ja Suruasenkosken
kautta Rautaueteen. Rautavedestä juoksee päävesijakso
Rautauirran, U uttananjäruen, Luomenuirran, Lahnaueden,
V äänekosken, Uujäruen ja Runovirran kautta Kankarisueteen, josta se Jämsänjokena jatkuu Päijänteen Tiirinselän lahteen. Vesijakson koko pituus on 95 a 100 km.
Jä1nsän reitin sadealueen pinta-ala on 1,480. 7 km 2,
josta 115.9 km2 eli 7.8% on vettä, 75.8 km 2 eli 5.1% peltoa,_ 51.5 km 2 eli 3.5% niittyä ja 1,237.5 km 2 eli 83.6%
Inetsää ja arvotonta maata.
Alueen pohjoisosassa on enimmäkseen turve- ja suomaita, eteläosassa taas moreeni- ja hiekkamaita, jonka
ohessa Jämsänjoen kummallakin puolen on sangen suuria
savimaita.
Mitä korkeussuhteisiin tulee, lienevät Jämsän reitin
lähdejärvet korkeammalla kuin mitkään muut järvet
I<.ymijoen vesistössä. Ainakin on Ylä-Kintaudenjärvi
suuremmista järvistä korkein, niinkuin taul. II osoittaa.
Vedenpinnan korkeus on järvessä 154.12 m yli NN.
Ala-I{intaudenjärvestä Salosjärveen, jonka pinta on
102.24 m yli NN, on vesijakson suhteellinen putous
suuri, nimittäin n. 2. 73 °/oo. Seuraavalla, etupäässä järvien Inuodostamalla välillä on pu tousta vähän, jonka
jälkeen se uudelleen kasvaa ja on Jämsänjoen yläpäässä
9.41 °/oo. Joen alaosassa putous on sitävastoin hyvin
vähäinen.
Jämsän reitin pohjoisinta osaa kutsutaan, niinkuin jo
mainittiin, Pengerjoeksi. Joki alkaa muutamista pienistä
järvistä, joista Lautalampi on suurin; sen pääsuunta on
NNW-SSE ja sen pituus lähteistä suuhun Jämsänjärven
luona n. 30 km. Pengerjoki vastaanottaa useita lisävesiä, suurimmat idästäpäin.
Joen monista koskista Inainittakoon Pengerkoski, jonka
putous v:lta 1841 olevan tiedonannon mukaan on 3.42 m
163 m:n matkalla, ja jossa 1840-luvulla oli liehdinlaitos,
joka v. 1847 paloi ja jota ei sen jälkeen rakennettu
uudelleen.
Tukinuittoa toimitetaan yleensä ankaran ja lyhyen
kevättulvan aikana.
I<.apea, luoteisesta kaakkoon kulkeva Jämsänjärvi
on suurimmaksi osaksi järven eteläpäätä leikkaavan
Haapmnäen-Jyväskylän radan pohjoispuolella. Järven
koillisrannalla on Petäjäveden uusi kirkko ja rautatieasenla; pitäjän vanha kirkko on lounaisrannalla.
Rannat ovat verrattain matalia, osaksi viljeltyjä.
I{oillisrantaa pitkin kulkee järven suunnassa vähän Inatkaa rannasta matala vierinkiviharju.

Järven yli kulkeva rautatiesilta on yksikaarinen rautainml ristikkosilta, jonka kannatusväli on 35.0 m. Vähän
matkaa rautatieltä etelään on järven yli johdettu maantiesilta, joka on kaksikaarinen levysilta.
Jämsänjärvi on etelässä yhteydessä yhtä korkealla
olevien Kirrinselän ja Petäjäveden kanssa.
Petäjävesi ja Kirrinselkä muodostavat yhteensä metsäisine nie1nineen ja saarineen epäsäännöllisen, erittäin
kauniin järven, jonka moreeni- ja savimaarannoilla siellä
täällä tapaa taloja ja viljelysmaita. Yhdessä Jämsänj ärven kanssa on järven pinta-ala 12.9 km 2, ja vedenpinnan korkeus on 110.80 111 yli NN.
Petäjä vesi vastaanottaa koillisesta I<.arikko järvestä
Autiosainlen kautta Kintauden lisäveden.
Kintauden lisävesi, jonka sadealue on 157.9 km 2 , on suurim-

maksi osaksi Haapamäen-Jyväskylän radan pohjoispuolella,
ja sen lähteet ovat n. 13 km Kintauden rautatieasemalta pohjoiseen. Lisäveden suurimmat järvet ovat Ylä-Kintaudenjärvi
ja Ala-Kintaudenjärvi.
Muutamista pienistä järvistä kerääntyy vesi ensiksi hevosenkengän muotoiseen Ylä-Kintaudenjärveen, josta se Välijoen
kautta juoksee Ala-Kintaudenjärveen.
Matalien ja loivien, osaksi lehtimetsää kasvavien, osaksi viljeltyjen rantojen sekä moreeni- ja suomaitten ympäröimän YläKintaudenjärven pinta-ala on 6.3 km 2 • Vedenpinta on 154.12 m yli
NN, ja järvi on, kuten jo mainittiin, korkeammalla kuin mikään
muu Kymijoen vesistön suuremmista järvistä.
Ylä- ja Ala-Kintaudenjärviä yhdistävän Välijoen pituus on
noin 1 km ja putous 0.10 m. Joki juoksee rauhaisasti kiemurrellen alavien niitty- ja lehtomaitten läpi ja laskee matalaan
kaislaiseen lahte~n Ala-Kintaudenjärven pohjoisosassa.
Aivan rautatien pohjoispuolella olevan Ala-Kintaudenjärven
pituus pohjoisesta etelään mitaten on 3.8 km, sen leveys 3.2 km
ja pinta-ala 7.1 km:&. Vedenpinnan korkeus on 154.02 m yli NN.
N. 2 km:n pituisen Isosaaren kahteen selkään jakaman järven
syvyys on saaren pohjoispuolella 5 m ja sen eteläpuolella 15 m.
Rannat ovat verrattain loivia, paitsi eteläranta, jonka jyrkkää
ja syvää rinnettä myöten rautatie kulkee. Järveä ympäröi lehtimetsää kasvavat moreenikukkulat, joilla siellä täällä näkyy
taloja ja asutuksia.
Ala-Kintaudenjärven lounaispäästä juoksee vesi rautatien
eteläpuolella olevaan Huhtiajärveen n. 2.5 km:n pituisen
vesijakson kautta, jonka muodostaa Kintauskoski, Kipposjärvi, Koskensaarenkoski, Rautajalanjärvi ja 0.5 km:n pituinen
virta.
Kintauskosken putous on 3.73 m 130 m:n matkalla. Kalliopohjaisen kosken yli johtaa maantiesilta, jonka virtapylväät
samalla ovat sillan alapuolella olevan myllyn patona. Uiton
helpottamista varten on n. 40 m:n pituinen uittoränni.
Kipposjärvi, juuri alapuolella Kintauskoskea, on n. km :n
pituinen, sen rannat ovat verrattain korkeita, osaksi viljeltyjä.
Kipposjärvestä jatkuu vesijakso pitkän ja korkean Koskensaarenkosken kautta Rautajalanjärveen.
Koskensaarenkosken putous on 22.25 m 800 m:n matkalla.
Pohja on kalliota ja soraa.
Koskessa on neljässä kohden patoja, ja sen partaalla on
useita teollisuuslaitoksia.
Joen laskupaikan kohdalla Kipposjärvestä on koskenniskan
yli kivestä rakennettu ja soralla täytetty 5-luukkuinen pato
veden kokoamista varten järvessä alempana olevien tehtaitten
seistessa. N. 175 m padon alapuolella johtaa puinen maantiesilta
kosken yli, ja 250 m sillan alapuolella on toinen pato. Viimeksimainittu pato kuuluu kosken partaalla olevaan, vesirattaan
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käyttämään pärekattonaulatehtaaseen. Vedenpinta padon yläpuolella on 5.40 m Kipposjärven vedenpintaa alempana, ja putous
tehtaan luona on n. 2.5 m.
N. 350 m tehtaan alapuolella on Koskensaaren naulatehdas
patolaitoksineen ja kosken yli johtavine siltoineen. Sähkövoimalla käynnissä pidetyn tehtaan käyttämä putouskorkeus on
n. 10.5 m, ja alisen suvannon pinta on 18.50 m Kipposjärven
vedenpintaa alempana.
N. 150 m:n pituisen suvannon jälkeen seuraa viimeinen pato,
joka on rakennettu kosken poikki ja jonka avulla saavat vettä
sekä sen vieressä oleva lastuvillatehdas ja pärehöylä, että myöskin
kappaleen matkaa alempana Rautajalanjärven rannalla oleva
turbiinilla käypä saha, johon vettä johdetaan maanalaista tietä
padon yläpuolella olevasta suvannosta. Tämän padon kohdalla
on myöskin uittoränni.
Rautajalanjärvi, jonka pinta on 128.04 m yli NN, laskee
Huhtiajärveen 580 m:n pituisen, alavien niittymaitten läpi juoksevan virran kautta, jonka putous on 0.42 m.
Tämän virran yli johtaa maantiesilta ja sen alapuolella rautatien levysilta 12 m:n pituisine kaarineen.
Huhtiajärvi on monine lahtineen, niemineen ja saarineen
epäsäännöllinen muodoltaan. Sen vedenpinta on 127.62 m yli NN,
ja vesisyvyys on n. 6 m. Rannat ovat vaihtelevia, osaksi sangen
korkeita ja kallioisia, osaksi taas loivia ja matalia. Ympäristö
on suurimmaksi osaksi lehtimetsää kasvavaa, kaskettua moreenimaata, muutamissa paikoin suomaata. Rautatie kulkee
järven pohjoisrantaa, missä myös on tervauuni ja pieni tärpättitehdas.
Huhtiajärvestä juoksee vesi Könkönjoen kautta Petäjäveden
kanssa yhteydessä olevaan Karikkojärveen.
Vähän päälle 2 km:n pituisen Könkönjoen putous, 16.82 m,
jakautuu useille koskille.
Lähdettyään Huhtiajärvestä juoksee joki aluksi330m tiheän
metsän kautta kiemurrellen tyynenä virtana, jonka putous on
0.05 m. Seuraa sitten pieni kalliopohjainen Könkönkoski, joka
putous on 0.48 m 150 m:n matkalla ja jonka rannat ovat alavia,
länsipuolella niittymaata ja itäpuolella tiheätä lehtimetsää.
Viimemainitun kosken alla on 350 m:n pituinen suvanto,
jonka putous on 0.20 m ja jota seuraa 200 m:n pituinen, kalliopohjainen ja käyrä Pitk.äkoski, jonka putous on 3.46 m ja jonka
rannat kasvavat lehtimetsää.
Pitkäkosken ja sitä seuraavan Kalliokosken välisen, 150 m:n
pituisen suvannon putous on 0.17 m.
Kalliopohjaista ja metsäisten rantojen reunustamaa Kalliokoskea, jonka putous on 2.89 m ja pituus 175 m, seuraa virta,
jonka putous on 1.13 m 260 m:n matkalla.
Tämän jälkeen muodostaa Könkönjoki ensiksi 100 m:n pituisen suvannon, jossa ei voi putousta huomata, ja sitten 3.50 m:n
korkuisen ja 60 m:n pituisen JV!yllykosken. Viimemainitun kosken
vieressä, jonka rannat ovat korkeita ja viljeltyjä ja jonka pohja
on suuria kiviä ja kalliota, on vanha mylly, jota käyttää pieni
pystysuora-akselinen vesiratas.
200 m:n pituisen uuden suvannon jälkeen seuraa viimeinen
koski, Karikonkoski, jonka putous on 4.94 m 90 m:n matkalla.
Kosken rannat ovat viljeltyjä, sen pohja on kivistä. Kosken
rannalla on vanha, v. 1834 rakennettu mylly, ja uittoränni.
Aivan kosken alta alkaa Karikkojärvi, jonka rannat ovat
verrattain matalia, metsäisiä, osaksi myöskin viljeltyjä, ja joka
Autiosalmen kautta on yhteydessä Petäjäveden kanssa.
Autiosalmen yli johtaa vanha 5-kaarinen maantiesilta.

Petäjävedestä jatkuu Jä1usän reitti Piesalanjoen
kautta Suoliveteen ja täältä edelleen Suoiijoen kautta
Salosjärveen.
Piesalanjoki on n. 1. 6 km:n pituinen, sen putous on
2.58 IU. Sen yläjuoksulla on n1uuta1uia pieniä koskia fja
ennen sen laskua Suoliveteen suurehko Hankakoski.
Piesalanjoki alkaa Petäjävedestä kaksihaaraisena, haarat
yhtyvät yläpuolella Hankakoskea. Länsihaarassa, jossa

juoksee enimmin vettä, on kolme pientä koskea, Majakoski, Rikkakoski ja Nikkurikosld, joitten vastaavat putoukset ovat 0.21, 0.12 ja 0.27 111, ja vastaavat pituudet
20, 100 ja 200 111.
]}J ajakoski, joka alkaa Petäjä vedestä, on kalliopohjainen, sen rannat kasvavat lehtiinetsää. Majakosken ja
Rikkakosken välisen suvannon pituus on 200 m, ja viimemainitun kosken ja Nikkurikosken välisen suvannon
pituus on 300 m.
Nikkurikosken alla on 500 m:n pituinen suvanto,
jonka putous on 0.10 m. Tähän suvantoon, jonka jatkona on Hankakoski, laskee Piesalanjoen itäinen, pienempi haara.
Mitättön1ässä itähaarassa on likellä sen laskua paahaaraan vesiratas, joka käyttää pärehöylää ja puimakonetta.
H ankakosken putous on 1. 88 m 100 m:n n1atkalla.
Kosken partaalla oleva Iuylly ja pieni meijeri käyttävät
yhteistä turbiinia, jota varten on rakennettu kosken
suuntainen johtopato luonnollisesta kivestä. Kosken yli
johtaa maantiesilta ja sen ohi uittoränni.
Ennenkuin Piesalanjoki laskee Suoliveteen, muodostaa
se Rankakosken alapuolella 200 IU:n pituisen suvannon.
Suolivesi on kapea, NN\V-SSE-suuntaan kulkeva
järvi, jonka rannat ovat kivisiä, osaksi kallioisia, osaksi
viljeltyjä, ja jonka syvyys nousee aina 6 Iu:iin.
Järveen laskee lännestä Salojärvestä, Saarijärvestä,
Oratinjärvestä y. IU. pienistä järvistä tuleva Oratinjoki.
Vähän päälle 3 lun:n pituisen Suoiijoen putous, 5. 98 IU,
jakaantuu koln1een suurelupaan ja kolmeen piene1npään
koskeen sekä niitten välisille suvannoille.
Suolijoki 1uuodostaa Suolivedestä lasidessaan 1 km:n
matkalla pienen Rapukosken ja alempana lyhyen Myllymäensahin, joitten yhteenlaskettu putous on ainoastaan
0.27 m.
Rapukosken putous on 0. 25 m 70 IU:n n1atkalla, sen
pohja on kivinen ja sen rannat ovat alavia, läntinen viljelty ja itäinen lehtiluetsää kasvava.
Rapukoskea seuraa 500 m:n pituinen Myllymäenlampi. Tämän jälkeen laskee vesijakso 25 m:n pituisen
klyllymäensahin kautta, jonka putous on 0.02 IU, 4QQ
n1:n pituiseen suvantoon.
Suolijoessa on kohue suurempaa koskea, joista ensimäinen on kaksihaarainen Lapinkoski.
Lapinkosken putous on 1.26 111, sen haarat erottaa
toisistaan lehtimetsää kasvava saari. Itäinen, 50 m:n
pituinen ja kalliopohjainen päähaara jakaantuu vuorostaan kahteen haaraan. Länsihaara on 80 IU:n pituinen,
sen pohja on kivinen ja kallioinen. Lapinkoski tarjoaa
n1ataline lehtimetsää kasvavine rantoineen erittäin ihanan
näköalan. Tukit uitetaan itäisen haaran kautta.
Lapinkosken ja keskimäisen kosken välillä ennemInin mainituista suuren1n1ista koskista on putous verrattain vähäinen, nim. 1.01 m 1,370 n1:n Iuatkalla.
Tällä välillä on ensiksi Lapinkosken alla 400 m:n
pituinen, Iuatalien niitty- ja metsän1aitten ympäröimä
suvanto, jota seuraa pieni, 90 m:n pituinen, matalarautainen ja kivipohjainen Köysikoski, jonka putous on
d

0.50

lll.
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l{öysikosken alla on 300 m:n pituinen suvanto, jonka
jälkeen virta muodostaa pienen Kattilankosken. Tämän
pituus on 80 m ja putous 0. 36 m.
Tästä edelleen jatkuu Suolijoki 500 m:n pituisena ja
matalarantaisena virtana, jonka putous on 0.15 m. Sittemmin se uudelleen kapenee ja muodostaa toisen suuren
kosken, nim. l{alliokosken.
Kalliokoski on 100 1n:n pituinen, sen putous on 1.69 n1,
sen pohja on kallioinen ja sen kalliorannat korkeita ja
jyrkkiä. l{osken partaalla on länsirannalla mylly, j~
myllyn yläpuolella johtaa kosken yli puinen kaksikaarinen 1naantiesilta. Sillan läntinen aukko on myllyn rännin
suuna, Itäistä käytetään uitettaissa uittoränninä, 1nutta
muulloin se on suljettuna.
l{alliokosken alla on 400 m:n pituinen suvanto, jonka
jälkeen seuraa kolmas Suoiijoen suuren1mista koskista.
Tämä koski, Koskelan-Myllykoski, on 125 m:n pituinen,
sen putous on 1. 75 m. l{alliopohjaisen ja korkearautaisen
kosken yli on vinoon rakennettu kivipato johtan1aan
vettä itärannalla olevalle n1yllylle. Kosken yli vie vanha
puusilta.
V. 1898 uursi kevättulva, joka Suolijoessa tavallisinakin
vuosina on hyvin ankara, n. 200 m :n pituisen uoman savensekaiseen soraan Kalliokosken ja Koskelan-Myllykosken välisen niemen
läpi. Tätä uomaa myöten, joka alkaa Kalliokosken yläpuolella
ja laskee Koskelan-Myllykosken yläpuolelle, juoksee sittemmin
joka kevät hieman vettä.

14.5 km:n pituisessa, pohjoisesta etelään kulkevassa
Salosjärvessä, jonka pohjoispäähän Suolijoki laskee, on
kaksi osaa, joista pohjoisen pituus on n. 6 km, suurin
leveys 2.5 km ja syvyys aina 17 m; eteläisen haaran
pituus taas on n. 7 km, suurin leveys 900 m ja syvyys
34m. Viekansaimi yhdistää toisiinsa nämät osat; eteläistä
kutsutaan Pettämäjärveksi. Vedenpinnan korkeus on
102.24 111 yli NN, ja järven pinta-ala on 9.3 km 2 • Järveä
yn1päröi enimmäkseen n1etsäiset moreenimaat; Pettämäjärven rantamilla on kuitenkin n1yös savi- ja suomaita.
Pohjoisosassa on useita verrattain suuria saaria. Pohjoisrannalla on tervauuni.
Sdosjärven pohjoisosasta juoksee vesi lounaiseen
l{almavirran kautta l{almaveteen.
Kalmavirta, joka juoksee alavien viljelysmaitten läpi,
on 375 1n:n pituinen ja n. 30 m:n levyinen, sen putous
on 0.12 m. Sen yli johtaa kaksikaarinen puinen maantiesilta, jonka maatuet ja pylväät ovat kiilatusta kivestä.
Kaimavesi on 5.5 km:n pituinen NNW-SSE-suunnassa, sen suurin leveys on 1. 7 km ja pinta-ala 4.8 km 2 •
Vedenpinnan korkeus on 102.12 m yli NN. Järvi on
1netsäisiä saaria täynnä, sen rannat ovat kivisiä, verrattain matalia ja sekametsää kasvavia.
Järveen tulee luoteisesta pieni lisävesi ja se purkaa
vetensä 500 m:n pituisen, kapeim1nalta kohden ainoastaan
20 m:n levyisen, syvän Honkasalmen kautta yhtä korkealla olevaan Siniäiseen, josta vesi laskee Survosenkosken kautta Vähään Rautaveteen.
Survosenkoski on 745 m:n pituinen, sen putous on
2.07 m. l{oskessa on kolme suvantojen erottamaa

putousta, Siltakoski, Myllykoski ja Pitkävirta; ylemmän
suvannon pituus on 100 m, aleininan 200 m.
Siltakoski, ylin koskista, alkaa aivan Siniäisen alla,
se on 70 1n:n pituinen ja sen putous on 0.40 m. Rannat
ovat kivisiä ja vilj eltyj ä, osaksi kallioisia. Kosken yli
johtaa puinen maantiesilta.
Toisen kosken, Myllykosken putous on 1.36 m 125 m:n
n1atkalla. Länsirannalla on n1ylly ja vastapäätä sitä
toisella rannalla toinen mylly ja sirkkelisah·a. Kosken
poikki on rakennettu kivikirstuista kolmiaukkoinen pato;
kaksi aukkoa on n1yllyrännejä, yksi tukinuittoa varten.
Survosenkosken alimman kosken, Pitkänvirran pituus
on 250 111 ja putous 0.31 1n. Ennen laskuaan VähäänRautaveteen jakaantuu virta kahteen haaraan, jotka
erottaa toisistaan niäntymetsää kasvava saari.
Rautavesi jakaantuu kahteen osaan, Vähään-Rautaveteen ja Isoon-Rautaveteen, jotka Selkäsalmi yhdistää
toisiinsa. Järvet ovat n1oreenimaitten ympäröimiä; IsonRautaveden rantarr1illa on myöskin vuoria ja hiekkamaita. Saaririkkaan Vähän-Rautaveden rannat ovat
kivisiä ja n1etsää kasvavia. Järvien pituus on yhteensä
6. km, niitten suurin leveys on 3. 7 km ja niitten pintaala 10.8 km 2 • Vedenpinnan korkeus on 100.05 m
yli NN.
Isosta-Rautavedestä jatkuu vesijakso Riihiveteen 200
m:n pituisen, kaksihaaraisen, kivisen Rautavirran kautta,
jonka putous on 0.06 m ja jonka rannat ovat matalia,
lehtimetsää kasvavia.
Riihivesi eli Uuttananjärvi on monine niemineen, lahtineen ja saarineen pieni epäsäännöllinen järvi, jonka
metsäiset rannat ovat verrattain 1natalia. Pohjoisesta
laskee järveen Koijoki, joka juoksee Koijärvestä ja muutamista muista pienistä järvistä.
Riihivedestä juoksee vesi Luomenvirran kautta Lahnaveteen ja tästä Väänekosken kautta pieneen Uujärveen,
joka Runovirran kautta on yhteydessä l{ankarisveden
kanssa.
Luomenvirta on 2.8 km:n pituinen, sen putous on
2.00 m.
Yläjuoksussaan, 1,500 m:n matkalla, on joki leveä ja
se juoksee hitaasti alavien suomaitten läpi. Seuraa sitten
150 m:n pituinen Jznzsenvirta, jonka putous on 0.01 m,
ja tä1nän jälkeen 200 m:n pituinen suvanto. Suvantoa
seuraa kivinen ja matalarautainen
Luomen-Myllykoski, jonka putous on 1.14 m 65 m:n
matkalla. Pieni saari jakaa kosken kahteen haaraan,
joista läntinen, päähaara, on perattu uittoväyläksi. Itähaarassa on saarella mylly kiviarkuista rakennettuine
johtopatoineen. Kosken yli johtaa puinen silta.
Luomen-Myllykosken alla on 200 1n:n pituinen suvanto, jota seuraa 90 m:n pituinen Keskisenkoski ja
aivan tämän alla 80 m:n pituinen monihaarainen Alasenkoski; edellisen putous on 0.13 In ja jälkimäisen 0.46 m.
Molempien pohjat ovat kivisiä; jälkimäisen rannat ovat
matalia.
Alasenkosken alinen suvanto on yhteydessä viljelysmaitten ympäröimän pienen Pirttijärven kanssa, joka
lounaasta vastaanottaa hieman suuremman Valkeajärven
vedet.
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Luomenvirrassa on ennen sen laskua Lahnaveteen
vielä pieni, 90 m:n pituinen koski, jonka putous on 0.26 m
ja jonka rannat ovat korkeita ja viljeltyjä, sekä tämän
alla 200 m:n pituinen suvanto.
Lahnaveden pituus luoteisesta kaakkoon on 7.5 km ja
sen leveys ainoastaan 1 km. Järven pinta-ala on 4. 9 km 2
ja vedenpinnan korkeus 97.99 m yli NN. Lahnaveden
matalan pohjoisosan rannat ovat alavia ja kevättulvan
peittämiä; siellä täällä on taloja ja torppia. Eteläpuolella
ovat rannat sitävastoin korkeampia, kivisiä ja metsää
kasvavia. Järven pohjoispäähän laskee lounaasta Lahnajoen kautta verrattain suuri, monesta pienestä järvestä
tuleva lisävesi.
Kivinen ja metsärautainen Väänekoski, joka yhdistää
Lahnaveden alempana olevaan Uujärveen, juoksee kaaressa 160 m:n pituisena, sen putous on 0.67 m. Toista
rantaa myöten on kaivettu 3-4 m:n levyinen ja 0.3 m:n
syvyinen uittokanava.
N. 1 km:n pituinen, korkeitten rantojen ympäröimä
Uujärui eli Ohijärvi purkaa vetensä l{ankariveteen 570
m:n pituisen Runovirran kautta, jonka putous on 0.02 m.
Runovirran pohjoisranta on korkea ja havumetsää kasvava, alava eteläranta kasvaa lehtimetsää. Tulvaveden
aikana on virrassa monta haaraa.
NNW -SSE-suuntaan kulkevan Kankarisveden pituus
on 9.5 km ja suurin leveys 2.0 km. Järven pinta-ala
on 9.2 km 2 , ja sen korkeus 97.30 m yli NN. Järvessä on
kaksi hiekkaniemien, n. k. Rasuanniemien erottamaa osaa,
joista eteläinen, Rekolanselkä, on 2.5 km:n pituinen ja
0.5 km:n levyinen. Järvien molemmat osat yhdistää toisiinsa 60 m:n levyinen Rasuansalmi. l{ankarisveden
pohjoisimmassa päässä on m. m. suuri Vihatinsalo, joka
täyttää koko järven leveydeltään, lukuunottamatta kapeita salmia kummallakin puolen. Läntinen näistä, Sulkusalmi, on suurempi ja suorempi, ja sen kautta uitetaan
tukit. Hiekka- ja moreenimaitter1 ympäröimän Kankarisveden rannat ovat yleensä korkeita ja metsää kasvavia,
itäranta on sangen tiheään asuttu. Muutamissa paikoin
pohjoispuolella Rasuansalmea, missä on enimmäkseen
hiekkamaita, ovat rannat loivia. Täällä on rnyöskin
itärannalla laguuninkaltainen Rusulampi, jota rajoittaa
pitkä kaarenmuotoinen havumetsää kasvava hiekkanremr.
Kankarisvesi, joka on Jämsän reitin kokoamissäiliö,
purkaa vetensä Jämsänjoen kautta Päijänteeseen.
Jämsänjoki on 14 km:n pituinen, sen putous on 19.30
m. Suurin osa putousta on joen yläpäässä, 2 km:n pituisella matkalla epätasaisten maitten kautta, kun taas joen
pääosa, n. 12 km, juoksee ilman huomattavaa putousta
alavien savimaitten läpi.
Rekolanselästä lähdettyään on Jämsänjoen putous
aluksi 400 m:n pituisella tyynellä matkalla ainoastaan
0.02 m. Tämän jälkeen kapenee virta ja muodostaa
kalliorantojen välillä 50 m:n pituisen, kapean Naiskosken,
jonka putous on 0.41 m, ja jota seuraa 100 m:n pituinen
suvanto.
Suvannon alla on suurehko
Rekolankoski, jonka pituus on 90 m ja putous 6.04 m.
Kosken pohja on kalliota. Sen itärannalla on Jämsän-

kosken puuhiomo sekä mylly, ja vinoon koskenniskan yli
on rakennettu väliaikainen neulapato. Uittoa varten on
erityinen uittoränni.
Rekolankosken alla on 1 km:n pituinen, padotettu
Koskikeskisen suvanto, jota seuraa korkea Jämsänkoski.
Kaksihaaraisen ja kalliopohj aisen J ämsänkosken putous on 12.72 m 250 m:n matkalla. Kosken partaalla
ovat ~ämsänkosken selluloosa- ja paperitehtaat. Tehtaat,
jotka käyttävät hyväkseen molempien haarojen melkein
kaiken vesimäärän, ovat rakennetut v. 1894 ja ne kuuluvat, niinkuin Rekolankosken puuhiomokin, toiminimelle
Aktiebolaget Jämsänkoski. Kosken yli johtaa maantiesilta.
Jämsänkosken alla alkaa jo ennen mainittu pitkä
suvanto. Yli 12 km:n matkalla, aina laskupaikkaansa
Tiirinselkään asti Päijänteessä, juoksee Jämsänjoki tuskin
huomattavalla nopeudella kiemurrellen Jämsän kirkon
ympärillä olevan suuren, viljellyn savitasangon läpi.
l{irkko on joen itärannalla, n. 4 km eteläkaakkoon Jämsänkoskelta. Virran leveys on muutamissa paikoin ainoastaan 20-30 m, toisinaan se taas laajenee pieniksi j ärviksi.
Rannat ovat yleensä jyrkkiä, niitten korkeus vähenee
vähitellen Päijänteelle päin. Likellä Jämsän kirkkoa
johtaa virran yli Kuhmoisista Petäjävedelle vievän maantien puusilta, ja n. 1 km tämän sillan alapuolella, missä
Korpilahden tie kulkee, on Jämsänjoen yli toinen puusilta rakennettu (kuva 56).

Kuva 56.

Silta Jämsänjoen yli (vastavirtaan)

22/vu

1909.

Viimemainitulle sillalle asti, n. k. ·Seppolan sillalle,
jonka alapuolella on itärannalla höyrylaivasilta, voivat
Päijäi~.teen höyrylaivat kulkea jokea ylöspäin, jotavastoin
ainoastaan hinaaja-alukset ja proomut välittävät liikettä
täältä pohjoiseen Jämsänkoskelle asti. Uitto Jämsänkoskelta alaspäin toimitetaan siten, että tukit niputetaan kosken alla ja hinataan Päijänteelle. Jämsän
kirkonkylässä on joen itärannalla höyrysaha ja höyrymeijeri.

Jämsänjoki ruopattiin vv. 1893-1896 vation kustannuksella
Päijänteeltä Seppolan sillalle asti Vesijärven kanavan syvyiseksi
ja pohjalta 8.9 m:n levyiseksi. Työn ohessa suorennettiin väylää
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yläpuolella mainittua siltaa; kustannukset nousivat 41,376: 67
mk:aan, johon summaan kuitenkin on laskettu myös kahden,
työn päätyttyä vielä aivan käyttökelpoisen kuljetusproomun
hinta, 10,052: 26 mk.
Myöskin Jämsän kirkonkylän pohjoispuolella on jokea ruopattu valtion kustannuksella Jämsän höyrysahalta Jämsänkoskelle saakka. Tarkoituksena oli aikaansaada väylä, jonka
pohjaleveys oli 9 m, pohjan korkeus Jämsän höyrysahan kohdalla 0.3 m yli Vesijärven kanavan silloisen alemman sulkukynnyksen ja pohjan kaltevuus 1 : 8,000. Työ toimitettiin vv.
1900-1902 ja se maksoi 24,074: 66 mk.

Järvi

Välillä oleva vesijakso

Järven
korkeus
yli
NN
m

Ylä-Kintaudenjärvi

Tiirinselän lahteen Päijänteessä laskee, paitsi Järnsänjokea, pieni Nytkimänjoki, joka johtaa veden Nytkimänjärvestä ja muutamista muista järvistä.
Heti Tiirinselästä eteläänlaskee Päijänteeseen lännestä
Isojärven vesijakso.

Allaoleva taulu sisältää lähernpiä tietoja Jämsän reitistä Kintaudenjärvestä alkaen Päijänteeseen saakka.

Järven
keskivedenpinta
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154.12
Välijoki

Ala-Kintaudenjärvi

1000
154.02 0.89 (N:o 49)

Kintauskoski
Kipposjärvi

130
150.29

Koskensaarenkoski
Rau tajalanjärvi

800
128.04

Virta
Huhtiajärvi

r Virta
Könkönkoski
K 0.. 1 ..

580
127.62
330
150
350
200
150
175
260
100
60
200
90

Virta
Pitkäkoski
Virta

l

j~~~n- ~ K~lliol~oski .
Vrrta Ja koski
Suvanto
Myllykoski
Suvanto
Karikonkoski

Karikkojärvi

0.05
0.48
0.20
3.46
0.17
2.89
1.13

ll0.80
Autiosalmi

PetäjäYesi

r Majakoski
Suvanto

ll0.80 0.81 (N:o 50)
20
200
100
300
200
500
100
200

Rikkakoski
Piesalan- ~ Suvanto
joki
Nikkurikoski

l

Tyyni virta

Rankakoski
Suvanto

Suolivesi

108.22
Rapukoski
Myllymäenlampi
Myllymäensahi
Suvanto
Lapinkoski
Suvanto
Suolijoki{ Köysikoski
Suvanto
Kattilakoski
Koskelansahi
Kalliokoski
Suvanto

70
500
25
400
50(80)
400
90
300
80
500
100
400
125

l

Salosjärvi

{Ka!<Sihaaramen
koski

102.24 0.82(N:o 51)
Kaimavirta

Kaimajärvi

375
102.12

Honkasalmi
Siniäinen

102.12
( Siltakoski

1Suvanto .
senkoski Myllykoski
Survo-

~

Vähä-Rautavesi

Suvanto
Pitkävirta

500
500
70
100
125
200
250

100.05
Selkäsalmi

Iso-Rautavesi

100.05
Rautavirta

200

0.06
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Järvi
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Järven
keskivedenpinta
syysk.jouluk. 1909
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Teollisuuslaitoksia

Vesijakson

m

putous

leveys

uoman
syvyys

m

m

m

:C\1

ro

·a
B
;;., ...cro
:2 en

ro
ro .....
.-:=~
;::1

Muist.

0

~:§

99.99

1

1500
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1 Suvanto
Luomen-Myllykoski
Luomen- 1 Suvanto
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Keskisenkoski
Alasenkoski
Pirttijärvi
Luomenvirta
Suvanto

1
l

97.99

Lahnavesi
Väänekoski

160

0.67

570

0.02

Uujärvi
Runovirta
97.30 1.14(N:o 52)

Kankarisvesi

400 0.02
50 0.41
100
90 6.04
1000
250 12.72
200 0.01
12000 0.10

Tyyni virta
Naiskoski
Suvanto
Rekolankoski
Koskikeskinen
Jämsänkoski
Suvanto
Suvanto
78.00

Päijänne

10.

1.48 (N:o 46)

Isojärven vesijakso.

Isojärven vesistön pinta-ala on 236.7 km 2 . Tästä on
20.3% vettä, 4% peltoa, 3% niittyä ja 72.7% n1etsää ja
arvotonta 1naata. Alue on suurimmaksi osaksi n1oreenin1aata, suo-, hiekka- ja saviinaata on harvemmassa, kalliopinta on useissa paikoin näkyvissä.
Vesistön suurin järvi, Isojärvi, jota n1yös voi pitää
lähdejärvenä, on 40.65 m yli Päijänteen vedenpinnan.
Järven laskujoessa on useita koskia, järviä ja lampia,
sen pituus on n. 20 kn1 ja sen suhteellinen putous 2 °/oo.
Isojärven pääsuunta on jokseenkin luoteisesta kaakkoon, sen pituus on 20 lnn eli siis ainoastaan hien1an pienempi koko sadealueen saman suuntaista pituutta. Järven
suurin leveys on 2. 7 lnn, sen pinta-ala 25.0 kn1 2 • Vedenpinnan korkeus on 118.65 n1 yli N N veden ollessa 92 cm
asteikolla N :o 53, 1nikä taas vastaa veden keskikorkeutta
syysk.-jouluk. aikana v. 1909. Rannat ovat korkeita
ja jyrkkiä. Isojärvessä on kohne kapeitten salmien erottainaa osaa, läntisim1nän ni1ni on Ristinselkä eli Kaatselkä, itäisilnmän K iviselkä.
Järven lasku alkaa viimemainitusta. Se juoksee ensin
6 km:n matkalla pohjoisluoteiseen ja muodostaa l{ivikosken, J{oikeskisen järven, J{otakosken, Kotajärven,
Linkinkosken sekä Vähän- ja Ison-Savijärven. Tämän
jälkeen kääntyy vesijakso itään ja muodostaa Kotasalmenjoen, !{ukkosen järven, Telkkäsen järven, l{ahisevanvirran, J okelanlan1n1en ja Jokelankosken sekä etelästä

pohjoiseen kulkevan Pälän1äjärven. Viin1en1ainitun järven pohjoispäästä jatkuu vesijakso Päijänteeseen, ensiksi
itäänpäin, sitten koilliseen, muodostaen ensiksi Käkönjoen,
Pystyynsulan järven ja Hassinkosken, sitten sarjan pieniä
järviä: Riihijärven, l{aijanpohjan, Pirttijärven, l{apalojärven ja Lelunijärven, sekä lopuksi, Päijänteeseen laskiessaan, Arvaj akosken.
l{iviselän lahdesta laskevan Kivikosken putous on
6.57 1n 200 m:n n1atkalla. Pohja on koskenniskassa
kalliota, alempana kivensekaista soraa. l{osken. itärannalla on mylly ja pieni n1eijeri, sen alaosan yli johtaa
puusilta ja kosken st;untaan on rakennettu uittoränni.
J{ivikosken ja seuraavan kosken, l{otakosken· välillä
on kirkasvetinen, 9 m:n syvyinen pieni Koikeskinen,
jonka rannat ovat jyrkät ja korkeat.
Kotakoski on korkein Isojärven ja Päijänteen välisistä koskista, sen putous on 10.67 m 330 1n:n matkalla.
Kosken pohja on kivistä soraa ja sen rannat ovat hyvin
korkeat. Koskenniskan yli johtaa J{uhmoisten ja Jämsän
välisen n1aantien kivisilta. Länsirannalla on paperimassatehtaan jäännöksiä ja kosken poikki on rakennettu nytteinmin rappiolla oleva kiviarkkupato, jota nykyään käytetään sirkkelisahaa ja pärehöylää varten.
l{otakoski laskee pieneen kohnion muotoiseen Katajärveen, jonka osaksi kallioiset rannat ovat korkeita ja
jyrkkiä, ja jonka syvyys on 13 m. Vedenpinnan korkeus
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on 101.41 111 yli NN. Järveä ympäröivät osittain asutut
kukkulat. Länsirantaa 1nyöten kiemurtelee jo mainittu
maantie Kuhmoisista Jämsään ja se kulkee järven laskupaikan yli Linkinkosken niskalla, missä on kivisilta.
Linkinkosken putous on 1.13 m 50 m:n matkalla,
sen pohja on kivinen ja sen rannat ovat korkeita ja
viljeltyjä.
Linkinkoski laskee Vähään-Savijärveen, joka Savijärvensalmen kautta on yhteydessä Ison-Savijärven kanssa.
Vähä-Savijärvi on pieni kapea korkearautainen järvi,
jonka itärantaa 1nyöten yllä1nainittu 1naantie kulkee.
Savijärvensalmi on 100 n1:n pituinen, sen putous on
0.01 m; rannat ovat korkeita ja metsää kasvavia. Salmen
yli johtaa puinen maantiesilta.
Iso-Savijärvi on myös pieni korkea- ja jyrkkärautainen järvi. Rannoilla on siellä ja täällä peltotilkkuja
ja kallioita, pääasiallisesti ne kasvavat sekametsää. Vedenpinnan korkeus on 100.27 m yli NN, syvyys on 10 a
15 m.
Isosta-Savijärvestä, johon pohjoisesta laskee pieni lisävesi, jatkuu vesijakso itäänpäin Katasalmenjoen kautta
Kukkosen järveen ja täältä 50 m:n pituisen kapean salmen kautta Telkkäsen järveen.
Katasalmenjoessa on 170 111:n pituinen ja 1.24 m:n
korkuinen I{oirakoski, jonka pohja on kivinen ja kallioinen ja rannat 1netsåä kasvavia. Tätä seuraa lehtimetsää
kasvavien rantojen välillä kiemurteleva 250 m:n pituinen
tyyni virta, jonka putous on 0. 03 m.
Kukkonen ja Telkkänen ovat pieniä yhtä korkealla
olevia järviä (99.00 m yli NN), niitten rannat ovat matalia.
Viimen1ainitusta järvestä juoksee vesi J okelanlmnpeen
200 n1:n pituisen, sorapohjaisen ja matalarautaisen Kahisevanvirran salmen kautta, jonka putous on 0.18 m ja
jonka rannoista pohjoinen on viljelty ja eteläinen 1netsää
kasvava.
Pienen, viljelysmaitten ympäröi1nän Jokelanlammen
alla on Jokelankoski, jonka kautta vesi juoksee Pälä1näjärveen.
Jokelankaskessa on kaksi toistaan seuraavaa putousta.
Ylempi on 8. 30 m korkea 240 111 :n matkalla, alempi
1. 69 111 korkea 50 111 :n matkalla. Yle1npi koski on kalliopohjainen ja sen rannat ovat matalia ja viljeltyjä. Sen
pohjoisrannalla on mylly ja meijeri. Ale1nman kosken
yli johtaa usein mainitun maantien kivisilta. Molemmissa
kaskissa on uittoränni.
Jokelankoskea seuraa 500 m :n pituinen tyyni virta,
jonka putous on 0. 20 m ja joka laskee 111atalaan, kaislaiseen Pälän1äjärven lahteen.
3 a 4 km:n pituisen, etelästä pohjoiseen kulkevan
Pälämäjärven rannat ovat verrattain korkeita, sekametsää
kasvavia, kallioisia ja kivisiä. Vedenpinnan korkeus on

88.63 m yli NN, syvyys on keskellä järveä 26 m. Maantie
kulkee järven länsirantaa 111yöten.
Järven pohjoispäästä, 111ihin laskee vielä pieni lisävesi,
juoksee vesi itäänpäin I{äkönjoen, Pystyynsulan ja Hassinkosken kautta Riihijärveen.
Käkönjoki on 150 m:n pituinen, sen putous on 0.33 m.
Virran yli johtaa puinen, kivisille maatuille rakennettu
maantiesilta.
Pystyynsula on lyhyt järventapainen suvanto.
Suvannon alla oleva Hassinkoski muodostaa kaksi eri
putousta, joita 350 m:n pituinen virta erottaa toisistaan;
virran putous on 0.10 m.
I{ivi- ja kalliopohjaisen Ylä-Hassinkosken putous on
3.31 m 165 m:n matkalla. Sen rannat ovat korkeita ja
viljeltyjä. Etelärannalla on mylly kiviarinlista rakennettuine johtopatoineen. Vinoon kosken yli on myllyä varten
rakennettu väliaikainen neulapato, ja kosken pituussuuntaan on uittoa varten rakennettu uittoränni.
Ala-H assinkosken putous on 5.11 m 140 m:n matkalla.
I{osken rannat ovat korkeita ja jyrkkiä, sen pohja on
kivistä soraa ja siinä on kiviarkkupato. Pohjoisrannalla
on vesirattaana käypä mylly. Samasta vesirattaasta
johdetaan hihnojen avulla voimaa myöskin kappaleen
matkaa kosken partaalta olevaan puimakoneeseen.
Hassinkosken alla on kolmen pienen, toistensa kanssa
yhteydessä ja yhtä korkealla olevan järven, nimittäin
Riihijärven, I{aijanpohjan ja Pirttijärven muodostama
suvanto.
Pienen Riihijärven rannat ovat jyrkkiä, paikoittain
viljeltyjä, sen vedenpinnan korkeus on 79.78 m yli NN
ja sen syvyys 15 m. Itärannalla on pieni saha.
Kaijanpohja eli Kaitanenjärvi, toinen mainituista järon pitkänlainen, sen rannat ovat jyrkkiä ja metsää
kasvavia. Se on 100 m:1; pituisen ja 20 m:n levyisen
Kassalansalmen kautta yhteydessä Riihijärven kanssa
ja Syväsalmen kautta yhteydessä Pirttijärven kanssa.
Pirttijärvestä juoksee vesi toistensa kanssa yhteydessä
oleviin I{apalo- ja Lehmijärviin 80 m:n pituisen Kapalavirran kautta, jonka putous on ainoastaan 0.03 m.
Metsäisten rantojen y1npäröimien Kapalo- ja Lehmijärvien korkeus on 79.75 m yli NN.
Viimemainitusta järvestä juoksee vesi Arvajakosken
kautta Päijänteeseen.
Arvajakosken putous on 1. 75 m 10 m:n matkalla.
I{oskessa oleva kallio jakaa sen kahteen haaraan, pohjoiseen ja eteläiseen. Pohjoisessa haarassa on mylly.
Kosken alla johtaa virran yli puinen maantiesilta.
Isojärven vesijakson laskupaikasta etelään laskee
Päijänteeseen useita pieniä I{uhmoisten pitäjän alueelta
tulevia lisävesiä, joista mainittakoon Pihlajajärvestä
y. m. järvistä tuJeva Pihlajajoki.
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Lummeneen-Vesijaon lisävesi.

Lummeneen-Vesijaon lisävesi on Kymijoen vesistön
mieltäkiinnittävimpiä. Sen alue kuuluu itäisimpään osaan
sitä ylätasankoa, joka Päijänteen länsirannalta ulottuu
pitkälle l{okemäenjoen vesistöön ja jonka yli tämän
vesistön ja l{ymijoen vesistön välinen vedenjakaja on
vedettävä.
Alueen suurimmat järvet ovat Lummene, Vehkajärvi
ja Vesijako, joista aivan Päijänteen likellä oleva Luinmene
on ylin. Viimemainitulla järvellä on kaksi laskua, toinen,
Hannoistenoja, Päijänteeseen, toinen Vehkajärveen, joka
taas purkaa vetensä Vesijakoon. Vesijaolla on myöskin,
niinkuin nimestäkin voi päättää, kaksi laskua. Osa vettä
juoksee Kokemäenjoen vesistöön, toinen osa juoksee
muutamien järvien ja Padasjoen kautta Päijänteeseen.
Matalanveden aikana juoksee jokseenkin yhtä paljon
kummallekin puolen, tulvaveden aikana paljon enemmän
Päijänteeseen. I{uitenkin on huomattava, että laskumäärä sekä länteen että itään, etenkin länteen, on suuresti
riippuvainen laskujoissa olevista myllyistä. Niinkuin jo
ennen on mainittu, on vedenjakaja kartalla (taulu I)

vedetty näitten järvien yli siten, että koko sadealue
jaetaan suhteellisesti niihin vesimääriin nähden, jotka
juoksevat molempiin vesistöihin.
Sadealue, joka vastaa Harrnaistenojan ja Padasjoen
kautta Päijänteeseen ·juoksevaa vesipaljoutta, on pintaalaltaan 297.4 km 2, josta 23.2% on vettä, 5.4% peltoa,
3.9% niittyä ja 67.5o/0 metsämaata ja arvotonta maata.
Niinkuin jo mainittiin, ovat kolme yllämainittua järveä
ylätasangolla. Tämä on Hultin mukaan 1) aaltomainen,
aallonharjat eivät kuitenkaan ole n. 15 m:ä korkeampia,
laaksonpohjista laskettuina. Saman tutkijan mukaan on
alue likempänä Päijännettä epätasaisempi. Laaksot jakavat täällä ylätasangon pienempiin tasanko-osiin ja yksityisiin kukkuloihin. Ylätasangon verrattain suuren korkeuden takia- Lummene on 35.79 m ja Vesijako 30.19 n1
Päijänteen yläpuolella
on molempien laskujen suhteellinen putous sangen suuri.
1) R. Hult: Trakten mellan Lummene och Vesijako, Geografiska Föreningens:_.Tidskrift 1889, siv. 54.
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Suurin osa aluetta on 1noreenimaata, mutta turvemaat
peittävät myös sangen suuren alan. Alueen poikki kulkee
kaakosta luoteiseen Asikkalasta tuleva vierinkiviharju,
joka erottaa tasangon tasaisemman läntisen osan mäkisemmästä itäosasta. Pienet alueet, pääasiallisesti Padasjoen ja Harrnaistenojan suitten ympärillä, ovat savimaata.
Lummeneella, joka Hultin mukaan on muodostunut
gneissialueen syvennykseen gneissi- ja graniittialueitten
rajalla, on huomattava luoteisesta kaakkoon kulkeva
orografinen pääsuunta. Sen pituus on 11. o km, leveys
vaihtelee 3.2 km:stä 4. 7 km:iin ja pinta-ala on 24.3 lnn 2 ,
josta 18.0 km 2 on laskettu Kymijoen vesistöön kuuluvaksi. Vedenpinnan korkeus on 113.79 m yli NN. Järven jakaa 4.5 km:n pituinen Salonsaari itäiseen ja läntiseen osaan. Jo mainittu vierinkiviharju kulkee järven yli
jokseenkin sen pääsuunnassa, muodostaen sekä Salonsaaresta ulkonevan pitkänHiukeenkärjen, että myöskin pohjaa
myöten kulkevan kynnyksen. Vedensyvyys kynnyksellä
vaihtelee Hultin mukaan 2. 5 m:stä 7. 9 m:iin, samalla
kuin syvyys järven yhdessätoista aukeassa syvennyksessä
vaihtelee saman tutkijan mukaan 3. 9 m:stä 13.5 m:iin.
Viimemainittu syvyys on mitattu läntisellä selällä. Järven länsiosassa on useita pieniä, matalia saaria, rannat
ovat alavia ja aukeita; itäosa on kapeine salmineen ja
lahtineen muodoltaan epäsäännöllisempi, sen rannat ovat
mäkisiä, osaksi kallioisia, kukkuloitten ympäröimiä. Järven itäpäässä, Kuivalahden pohjassa, ovat rannat äkkijyrkkiä. l{uivalahden ja Lummeneen selän välisen, 20
m:n levyisen Pippurinsalmen yli johtaa Padasjoelta
l{ulunoisiin vievän 1naantien yksikaarinen puusilta.
Lummeneen lisävesistä mainittakoon Rimminoja, joka tulee
Kukasjärvestä y. m. Kokemäenjoen vesistöön kuuluvista järvistä ja lammista ja laskee Lummeneen pohjoisimpaan lahteen.
Purossa on 3.10 m:n korkuinen ja 50 m:n pituinen Rimminkoski,
missä on uittoränni ja mylly. Myllyn patoluukku on Kukasjärvellä. Kosken yli johtaa Kuhmalahden ja Kuhmoisten välisen
maantien silta.

Niinkuin jo mainittiin, juoksee vesi Lummeneesta kahteen suuntaan, nimittäin länteenpäin Järvenjoen kautta
Vehkajärveen ja itäänpäin Harrnaistenojan kautta Päijänteeseen. Kummankin laskun kautta juoksee jokseenkin
yhtä paljon vettä.
Harmoistenoja eli Myllyoja on vähän päälle km:n
pituinen ja 0.5 å 4 m:n levyinen, sen putous on 35.73 m,
relatiivinen putous 33 °/oo.
Joki muodostaa yläpäässään Lummeneesta laskettuaan
200 m:n pituisen, vuolaan virran, jonka uoma on osaksi
kaivettu ja jonka putous on 1.07 m.
Tätä seuraa ensimäinen koski, Ylä-Myllykoski, jonka
putous on 3.55 m 50 m:n matkalla; sen rannat ovat jyrkkiä
soratörmiä. Koskessa on mylly kahdella kiviparilla ja
uittoränni.
Viimemainitun kosken alla on 300 m:n pituinen vuolas
virta, jonka putous on 4.03 m. Virta juoksee korkeitten,
jyrkkien sorarantojen välillä viljelysmaitten kautta, sen
yli johtaa Padasjoen ja l{uhmoisten välisen vanhan
maantien silta.

Tämän jälkeen 1nuodostaa joki toisen kosken, 30 m:n
pituisen Sahakosken, jonka putous on 2.27 m. Koskessa
on yksiraaminen saha ja uittoränni.
Sahakosken alla on 80 m:n pituinen virta, jonka putous
on 0.40 m, ja tätä seuraa 12 m:n pituinen ja 1.60 m:n
korkuinen koski. Tämän jälkeen seuraa taas toinen koski,
jonka putous on 13.78 m 170 m:n matkalla. Uiton helpottmnista varten on 1\ummassakin koskessa uittoränni.
100 m:n pituisen virran jälkeen, jonka putous on
0.
m, seuraa viimeinen Harrnaistenojan koskista, AlaMyllykoski.
Ala-Myllykosken pituus on 125 m, sen putous on 8.48
m. Koskessa on kaksi myllyä, toinen yhdellä ja toinen
kahdella kiviparilla, sekä uittoränni.
Ala-Myllykoski laskee Miekoniemenlahteen, joka tulvaveden aikana on Päijänteen lahti ja yhteydessä tämän
kanssa kahden salmen kautta. Matalanveden aikana on
pohjoinen salmi kuivilla ja yhteys eteläisen, Näpinsalmen
kautta siksi epätäydellinen, että Miekoniemenlahden
vedenpinta on muutamia cm yli Päijänteen vedenpinnan.
Verrattuna syysk.-jouluk. ajan keskivedenkorkeuteen
v. 1909 on Miekonie1nenlahden vedenpinta 78.04 m yli
NN eli 0.04 m yli Päijänteen vedenpinnan.
Järvenjoki, Lummeneen läntinen laskujoki, juoksee järven läntisimn1ästä lahdenpohjasta, sen pituus on 2. 9 km,
putous on 3.49 m ja leveys n. 3 m.
Puro juoksee ensiksi 800 m matkan länteenpäin tyynenä, perattuna virtana, jonka putous on 0.30 m. Pohja
on kivistä soraa, rannat ovat metsää kasvavia. Virran
alaosan yli johtaa silta, ja kappaleen matkaa tämän
alapuolella muodostaa joki kosken, n. s. Porraskosken.
Porraskoski on 65 m:n pituinen, sen putous on 3.10 m;
sen pohja on kivinen ja rannat matalia ja viljeltyjä. l{osken partaalla on kahdella kiviparilla käypä mylly ja
kaksiraaminen saha.
Porraskosken alla kääntyy puro eteläänpäin ja juoksee
kiemurrellen alavien, tiheää metsää kasvavien sumnaitten
kautta Vehkajärveen. Tämä väli on 2,000 m:n pituinen,
sen putous on 0.09 m.
Vehkajärvi on pohjoisesta etelään kulkeva, 8. 7 km:n
pituinen järvi, jonka suurin leveys on 6.8 km ja jonka
rannat ovat matalia, kivisiä, metsää kasvavia ja harvaan
asuttuja. Järven pinta-ala on 27.5 km 2, josta 11.0 km 2
on laskettu l{ymijoen vesistöön kuuluvaksi. Vedenpinnan korkeus on 110.30 m yli NN.
Vehkajärvestä juoksee vesi Vesijaon pohjoispäähän
n. 3 km:n pituisen, kaakkoon juoksevan Kasiniemenjoen
kautta, jonka putous on 2.11 m.
Kasiniemenjoki alkaa Vehkajärvestä n. 2 km:n pituisen, kapean lahden eteläpäästä. Siinä on heti alussa
lyhyt Kasiniemenkoski, ja tätä seuraa Vesijakoon asti
ulottuva jakso pieniä järviä ja virtoja.
l{ivipohjainen, padon sulkema Kasiniemenkoski on
55 n1:n pituinen, sen putous on 2.10 m ja leveys 4-5 m.
Itärannalla on mylly kahdella kiviparilla ja meijeri, länsirannalla on saha. l{osken suuntaan kulkee uittoränni,
kosken yli johtaa vanha puusilta. Tulvaveden poisjohtaInista varten on itärannan kautta kaivettu oja, jonka
pohjaleveys on 0.8 m.
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l{asiniemenkosken alla on n. 1 km:n pituinen ja
100-200 m:n levyinen Myllylampi, jonka rannat ovat
osaksi korkeita, metsää kasvavia, kivisiä tai kallioisia,
osaksi matalia ja niittymaitten ympäröimiä.
Viiluemainitun lammen jälkeen seuraa n. 15 m:n
levyinen Karhunsalmi, jonka putous on vähäinen. Tämän
alapuolella on 1 km:n pituinen suvanto, josta vesi juoksee
Ruhansillan salmen kautta. Salmen yli johtaa vanha
3-kaarinen puusilta, jonka kaaret ovat 3 m.
Rullansillan saimesta juoksee vesi n. 1 km:n pituiseen
ja 100-200 m:n levyiseen suvantoon. Tästä juoksee
vesi Vesijakoon 150 m:n pituisen ja 0.3-0.4 m:n syvyisen
Seppälänvirran kautta, minkä putous on 0.01 m ja
pienin leveys 6 m.
Vesijako on NNW-SSE-suunnassa 8.8 km:n pituinen,
sen suurin leveys on 3.8 km. Järven pinta-ala on 16.2 km 2,
josta 8. 0 km 2 on laskettu l{ymijoen vesistöön kuuluvaksi.
Vedenpinnan korkeus on 108.19 m yli NN. Rannat ovat
kivisiä, metsää kasvavia ja harvaan asuttuja.
Vesijako purkaa, niinkuin jo mainittiin, vetensä kahtaalle.
Osa vettä juoksee länteenpäin PaZsankosken kautta
Kokemäenjoen vesistöön kuuluvaan Palolampeen, toinen
osa juoksee itäänpäin Päijänteeseen.
Vesijaon itäinen lasku on yläpäässään salmien ja virtojen yhdistämä järvireitti, jonka putous on vähäinen.
Vesijakson alussa on 50-60 m:n levyinen, kivinen,
matala ja alavarantainen Hakiansalmi, jonka kautta vesi
juoksee pieneen, matalien Inetsärantojen ym.parOimaan
Salmentaustajärveen. Tämän vedenpinta on yhtä korkealla kuin Vesij aonkin.
Salmentaustajärvestä juoksee vesi Tohtainlampeen
430 m:n pituisen, alavien suomaitten läpi juoksevan,
matalan ja osaksi kivisen Sumperinvirran kautta, jonka
putous on 0.18 m ja joka on perattu tukinuittoa ja venekulkua varten.
Tohtainlampi on pieni, matala, alavien metsämaitten
ympäröimä järvi.
Järvi purkaa vetensä Myllyjärveen 200 m:n pituisen,
kivipohjaisen, matalarantaisen, peratun Alasenjoen kautta,
jonka putous on 0.10 m.
JYiyllyjärvi on pohjoisesta etelään n. 2.5 km:n pituinen,
sen rannat ovat verrattain matalia, kivisiä ja metsää
kasvavia. Sangen suurten kukkuloitten ympäröimä järvi
on ylätasangon tasaisen länsipuolen ja vuorisen itäpuolen
rajalla.
Järven itäpuolelta jatkuu vesijakso l{aukelankosken
kautta lVIiestämänj ärveen.
Kankelankosken putous on 6.07 m 110 m:n matkalla.
Kosken rannat ovat sangen matalia ja kivisiä. l{oskessa
on turbiinilla käypä mylly kolmella kiviparilla, sekä
uittoränni.
Miestämänjärven pääsuunta on jokseenkin lännestä
itään, se on n. 3 km:n pituinen ja syvimmällä kohden
20 m:n syvyinen. Sen vedenpinta on 101.84 m yli NN.
Järven länsipään ympärillä ovat rannat yleensä matalia
ja kivisiä, itäpuolella sitävastoin jyrkkiä ja kallioisia.

l\Iiestämänjärvestä juoksee vesijakso itäänpäin ylätasangon rinnettä alas, muodostaen aivan järven vieressä
korkean Arrakosken.
Arrakosken putous on 19.84 m 340 m:n matkalla.
l{osken etelärannalla on mylly kolmella kiviparilla, saha
ja meijeri, ja pitkin kosken koko pituutta ulottuu uittoränni. Tehdaslaitoksia varten on rakennettu kaksi patoa.
Toinen, aivan l\1iestämänjärven alla oleva on vedentulon
järjestämistä varten luukuilla varustettu; sitä käytetään
myöskin siltana. Toinen pato, joka on kappaleen matkaa
edellisen alapuolella, on rakennettu koskenniskan yli
kiilatusta kivestä sekä varustettu aukoilla sahan ja meijerin turbiinirännejä ja uittoränniä varten. Tehdaslaitosten
alapuolella johtaa Padasjoelta l{uhmoisiin kulkevan maantien kivisilta kosken yli, ja kappaleen 1natkaa alempana
on kosken yli rakennettu pieni puupato johtamaan veden
kulkua uittoränniin.
Arrakosken alla on kaksi pientä lampea, Alajärvi ja
Tarpoin, joitten rannat ovat matalia ja viljeltyjä, ja joita
yhdistää toisiinsa 120 m:n pituinen Välijoki. Tässä on
putousta 0.02 m.
Itäisemmästä lammesta juoksee vesi Vierunkosken
kautta Ruokolampeen ja Yläjärveen.
Viernnkosken putous on 3.00 m 70 m:n matkalla.
l{osken yli johtaa vanha puusilta ja sen partaalla on
mylly. Aikaisemmin on täällä ollut rautaruukki.
Vierunkoskelta Päijänteeseen on vesijakson juoksu
verrattain tyyntä.
Aivan kosken alapuolelta alkaa 1,500 m:n pituinen,
viljelysmaitten läpi juokseva tyyni virta, jonka putous
on 0.30 m, ja joka laskee pieneen Rnokolampeen. Ruokolmnmen alavat, vesiperäiset kaislikkorannat ovat viljelysmaitten ympäröimiä.
Ruokolammen yhdistää sen kanssa yhtä korkealla
olevaan Yläjärveen 200 m:n pituinen 1-Ieikkilänvirta.
Yläjärven vedenpinta on 0. 68 m Päijänteen vedenpinnan yläpuolella ja 78.68 m yli NN, sen rannat ovat
matalia, kivisiä ja sekametsää kasvavia, ja sen syvyys
on n. 5 m. Järvestä ulkonee itäänpäin pitkä lahti, jonka
ainoastaan kapea Mainiemen taipale erottaa Päijänteestä.
Yläjärvestä juoksee vesi Kirkkojärveen 100 m:n
pituisen Liekoniemenvirran kautta, jonka putous on
0.29 m.
Kirkkojärven rannat ovat matalia ja viljeltyjä, sen
vedenpinta on 78.39 m yli NN eli 0.39 m Päijänteen
yedenpinnan yläpuolella.
l{irkkojärvi laskee Padasjoen kautta Päijänteeseen.
Padasjoki on 1,500 m:n pituinen. Sen putous on
0.39 m ja se juoksee matalien, viljeltyjen savimaitten läpi.
Pohjoispuolella joen laskupaikkaa l{irkkojärvestä on
Padasjoen kirkko hiekkamäellä. Joen yli johtaa kolme
maantiesiltaa.

Padasjoelta etelään laskee Päijänteeseen lännestä vielä
muutamia pieniä lisävesiä, joitten sadealueet kuitenkin
ovat verrattain vähäiset.

9

66

Järviä

Välillä oleva vesijakso

Järven
korkeus
yli
NN
m

Järven
Vesijakson
keskive1
1 denpinta
,
syysk.
jouluk; 1909 ituusj puleveys
tous
aste1kolla P
i
N:o
)
1
m
m
m
m

Teollisuuslaitoksia

1

1

1

(

1

~-------·-~--------·-·-

uoman
syvyys

:ro

·~

>.1

ro

·~

0

~~-@

~

m

1

Cf)

aj
aj

::::
::::::1

'[j)
~

0

~]

Lummene-Päijänne.
113.79 0.97(N:o

Lummene

200 1.07
50 3.55
300 4.03
30 2.27
80 0.40
12 1.60
170 13.78
100 0.55
125 8.48

Vahva virta
Ylä-Myllykoski
Vahva virta
Sahakoski
Virta
Koski
Kosld
Virta
Ala-Myllykoski

Harmoistenoja eli
Myllyoja

1

Miekoniemenlahti
80

Näpinsalmi

0.04

78.00

Päijänne

Lummene-Vehkajärvi-Vesijako-Päijänne.
113.79 0.97 (N:o

Lummene
Virta
JärvenPorraskoski
{
joki
Suvanto

110.30

Vehkajärvi
Kasinie. k'
menJO 1
Vesijako

Kasiniemenkoski
Myllylampi
Karhunsalmi
Suvanto
Ruhansillan salmi
Suvanto
Seppälänvirta

!
l

4-5
100-200
15

0.5

Meijeri

100-200
60.3--0.4
108.19
50-60

Hakiansaimi
Salmentaustajärvi
Sumperinvirta
Tohtainlampi
Alasenjoki
107.91

Myllyjärvi
Kaukelankoski

101.84

Miestämänjärvi
Arrakoski

82.00

Alajärvi
Välijoki

81.98

Tarpoin
Vierunkoski
Virta

78.68

Ruokolampi
Heikkilänvirta

78.68

Yläjärvi
Liekoniemenvirta

78.39

Kirkkojärvi
Padasjoki
Päijänne

78.00

Meijeri

Muist.

67

12.

Rutajärven lisävesi.

Idästä laskee Päijänteeseen ainoastaan yksi suuri
lisävesi, nim. Sysmän reitti (kts. alempana). Pienemmistä
tämän puolen lisävesistä, jotka eivät ole kartalle (taulu I)
merkityt, lienee Rutajärven lisävesi suurin ja tärkein,
jonkatähden se tässä lyhyesti esitettäköön.
Lisäveden keskusjärvi on Rutajärvi, johon tulee
useampia pieniä lisävesiä ja joka Rutajoen kautta laskee
Päijänteen pohjoispäässä olevaan Rutalahteen. Suuri
osa aluetta on suomaata, mutta moreenimaatakin on
runsaasti. Alueen läpi kulkee Joutsan pitäjästä tuleva
vierinkiviharju, jonka suunta on jokseenkin etelästä pohjoiseen ja joka leikkaa Rutajoen sen suun kohdalla.
Alavien maitten ympäröimän Rutajärven pituus on
n. 9.0 km ja suurin leveys 3 km.
Järveä on kahdesti laskettu, kummallakin kertaa valtion
avustuksella.
Ensimäinen lasku toimitettiin vv. 1850-1853 siten, että
386 m :n pituinen Rutapohjan kanava kaivettiin järvestä Rutajokeen, johon siis vesi juoksi kahta tietä. Työ, jonka johdosta

13.

Rutajärven vedenpinta laski n. 2 m (6' a 7'), maksoi osallisille
2,949 päivätyötä ja valtiolle 2,610: 68 hopearuplaa. Työn kautta
ei kuitenkaan saavutettu toivottua tarkoitusta, nim. rantasoitten muodostaman n. 4,000 tynnyrinalan suuruisen alueen
kuivattamista, päättäen asianomaisten kuntien myöhemmistä
lausunnoista.
Toisen kerran laskettiin järven vedenpintaa 1.50 m:llä. Laskutyö suoritettiin vv. 1890-1894 Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen toimesta. Se maksoi 23,539: 43 mk, ja osakkaille
13,366 3/4 päivätyötä, joista he kuitenkin saivat 50 p:n korvauksen päivätyöltä kahtena ensimäisenä vuonna ja 75 p:n korvauksen päivätyöltä kolmena seuraavana vuonna.

Rutajoki, joka johtaa veden Rutajärvestä Rutalahden
kaakkoispäähän, on n. 4 km:n pituinen, sen pääsuunta on
jokseenkin sama kuin mainitun lahdenkin, eli kaakosta
luoteiseen.
Likellä suutaan murtautuu joki yllämainitun vierinkiviharjun läpi ja muodostaa 6. 90 m:n korkuisen ja 280
m:n pituisen Rutakosken. Kosken yli on rakennettu pato,
ja sen vesivoima pitää käynnissä kolmea myllyä.

Sysmän reitti.

Tämän reitin sadealue ulottuu pohjoisessa pari km
Leivonmäen kirkolta pohjoiseen, etelässä likelle suvantoa Kalkkisten koskien alapuolella, lännessä Päijänteen
itärantaan ja idässä muutamia km Hirvensalmen pitäjään. Ennen Puulaveden laskemista oli sadealue vielä
paljon suurempi. Puulaveden ja Sysmän reitin suurimman järven, Suonteen, välillä on tosin yhä yhteys
Pirtinjoen, Keskisen järven ja Kälänjoen kautta, mutta
matalanveden aikana ei juoksua ole olemassa Puulavedestä tätä tietä, ja korkeankin veden aikana on
juoksu hyvin vähäinen. Niin esim. arvioitiin Pirtinjoen vesimäärä syysk. 1909, jolloin vedenkorkeus oli
37 cm Hirvensalmen asteikolla, korkeintaan yhdeksi
sl:ksi; 2 p. lokak. 1910 toimitetun mittauksen tulos oli
37 sl, saman asteikon näyttäessä 50 cm:n vedenkorkeutta.
Suonteesta juoksee reitin päävesijakso Viherinkosken
kautta Viheriin ja täältä Joutsan kirkon ohi Joutsankosken
kautta Angesselkään ja tämän kanssa yhtä korkealla olevaan Jääsjärveen. Viimemainitusta järvestä juoksee vesi
Hartolanjoen eli Tainiovirran kautta Joutsjärveen ja
täältä Muittarinkosken ja Haljonkosken kautta Enoveteen, joka purkaa vetensä Nuoramoistenjoen kautta
Nuoramoistenjärveen. Tästä laskee vesi vihdoin useitten
koskien kautta Majuveden lahteen Päijänteessä.
Sysmän reitin sadealueen pinta-ala on 1, 710.1 km 2 •
Tästä on 312.2 km 2 eli 18.3% vettä, 84.6 km 2 eli 4.9%
peltoa, 74.1 km 2 eli 4.3 %niittyä ja 1,239.2 kn1 2 eli 72.5%
metsää ja arvotonta maata.

Mitä maanlaatuun tulee, on suurin osa moreeni- ja
turvemaata; savimaata on suuremmassa määrin ainoastaan vesijakson alaosassa Hartolanjoen, Joutsjärven,
Enoveden, Nuoramoistenjoen ja Nuoramoistenjärven ympärillä. Alueella on kaksi suurehkoa vierinkiviharjua.
Toinen alkaa Sysmän reitin alueella pienen Urajärven
kohdalla ja kulkee etelälounaasta pohjoiskoilliseen Hartolan kirkon ohi, Jääsjärven länsirantaa myöten ja Joutsan kirkon ohi Suonteen pohjoispäähän asti. Toinen
on aikaisemmin mainittu, Angesselältä alkava, pohjoiseen suuntaan kulkeva harju, joka jatkuu Rutajärven
vesialueen yli.
Pääpiirteissään näyttävät Sysmän reitin ja Puulaveden alueet muodostavan yhteisen ylätasangon, sillä
ensiksi on Puulaveden ja Suonteen vedenpintojen korkeuserotus ainoastaan 1.50 m, ja toiseksi ovat useimmat
Sysmän reitin suuret järvet jokseenkin yhtä korkealla.
Niin on esim. Suonteen vedenpinta 14.88 m Päijänteen
vedenpinnan yläpuolella, ja Jääsjärven, Rautaveden y. m.
järvien vedenpinnat 13.05 m Päijänteen vedenpinnan
yläpuolella. Jääsjärven alapuolella laskeutuu vesijakso
vähitellen alas Päijänteelle asti, niin että Joutsjärven
vedenpinta on 6. 78 m ja Nuoramoistenjärven 3.68 m
Päijänteen vedenpinnan yläpuolella.
Ennen Puulaveden laskemista, joka alotettiin v. 1831,
juoksi suurin osa järven vedestä Pirtinjoen, Keskisen
järven ja l{älänjoen kautta Suonteeseen. Nyttemmin
juoksee tätä tietä vettä ainoastaan tulvaveden aikana ja
silloinkin vaan vähäisen. Nykyinen puro juoksee sen-
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tähden ainoastaan mitättömän pienessä osassa entisen
joen uomaa.
Pirtinjoki alkaa SSW-suuntaisena Puulaveden läntisimmän selän, Siikaveden, loivasta, kaislaisesta lahdesta.
Joki on n. km:n pituinen, ja sen putous Puulavedestä
Keskiseen, joen suuhun on 0.10 m. Vesijakson muodostavat nyttemmin useat pienet, vesikasvien reunustamat
suvantolammit, joitten välillä vesi juoksee pienenä purona
vanhassa, vesikasvien täyttämässä uomassa. Voidaanpa
eräällä kohden ajaa hevosella ja rattailla ilman siltaa
joen yli. Pirtinjoen vanhat rantaäyräät ovat yleensä
3-5 m:n korkuisia ja metsää kasvavia. Likempänä l{eskistä ovat rannat kuitenkin matalampia ja alavien niittymaitten ympäröimiä.
Keskinen on hieman päälle km:n pituinen ja n. km:n
levyinen järvi, jonka rannat ovat loivia, kaislaa kasvavia
ja alavien, ruohoisten ja metsäisten savimaitten ympäröimiä.
Keskisestä juoksee vähäinen vesimäärä Kälärijoen
kautta Suonteeseen.

Kuva 57.

Kälänjoki (vastavirtaan)

lilfJx

1909.

Kälänjoki on niinkuin Pirtinjokikin nyttemmin sangen
vähäpätöinen. Sen pituus on n. 1 km ja putous 1.40 m.
Entisen Kälänjoen rannat ovat korkeat ja tasaiset ja
suurimmaksi osaksi viljeltyjä.
Ennen Puulaveden laskemista oli joen laskupaikan
kohdalla Keskiseen 300 m:n pituinen Klilänkoski, jonka
putous oli 1.50 m ja leveys koskenniskassa n. 80 m.

Niinhyvin Kälänkoski kuin Pirtinjokikin perattiin Puulaveden laskutöitten yhteydessä. Kun nim. vv. 1831-1844 toimitetut uuden laskuväylän - Kissakosken kanavan - kaivaustyöt eivät olleet vielä alentaneet järven vedenpintaa 6:lla jalalla,
kuten tarkoitus oli, päätettiin ryhtyä laajentamaan ja syventämään myöskin järven luonnollista laskua. Tässä tarkoituksessa
perattiin Kälänkoski vv. 1846-1848 25 a 30 m:n leveydeltä niin
syväksi, että kosken koko putous katosi. Tämän seurauksena oli,
että Keskisen vedenpinta, joka tähän asti oli ollut yhtä korkealla
kuin Puulaveden, aleni n. 2 jalkaa, ja että tyyni Pirtinjoki muuttui vuolaaksi virraksi. Perkaustöitä jatkettiin sentähden v. 1850
Pirtinjoessa ja Puulaveden luona joen niskalla olevan matalikon,
Käämenniemen sahin, kohdalla. Insinööriluutnantti Forstenin
laatima ehdotus, jonka mukaan Käämenniemen sahin asemasta
olisi perattava Pirtinjoen ja Puulaveden välillä olevan kapean
taipaleen läpi v. 1742 kaivettu n. s. "venäläinen kanava, hylättiin.
Näitten töitten kustannukset nousivat n. 5,000 hopearuplaan.

Suonne on n. 33 km:n pituinen järvi, jonka pohjoisosa
kulkee pohjoisesta etelään; eteläosa on aukea kaari, jonka
suunta eteläisestä vähitellen muuttuu eteläkaakkoiseksi.
Pohjoisosan suurin leveys on 4 km, keskeltä on järvi
kapeampi, ja eteläpuolella se laajenee 7.2 km:n levyiseksi,
saaririkkaaksi seläksi. Tästä selästä ulkonee pohjoiseen
kaksi, saaria täynnä olevaa lahtea, joista itäinen on yli
13 km:n pituinen. Järven pinta-ala on 125.5 km 2 ja sen
sadealue 588.3 km 2 • Vedenpinnan korkeus on 92.S8 m
yli NN.
Suonteen rannat ovat epäsäännöllisiä, metsää kasvavia,
vuoroin korkeita ja matalia, osittain myös kallioisia;
ympäröivä alue on moreeni- ja turvemaa ta, edellistä on
etupäässä järven eteläosan ympärillä.
Suonteen itärannalla olevan Kapeenlahden ja Mäntyharjun reittiin kuuluvan Vahvajärven pohjoispäässä olevan Pihlajalahden välille on kaivettu uittoränni, joka
kulkee hieman eteläpuolella Hirvensalmen ja Leivonmäen välistä maantietä yhdensuuntaisesti sen kanssa.
Tämän nykyään useissa paikoin sortuneen ja yläpäässä
padon sulkeman n. s. Tuukkalan uittokanavan kautta
juoksee tulvaveden aikana aivan vähäpätöinen vesimäärä
Suonteesta Vahvajärveen.

Siihen aikaan oli koskessa, joka lienee ollut erittäin kalaisa
(lohta ja siikaa), varatuomari Wadenstjernan ja leskirouva
Tigerstedtin omistama 2:lla kiviparilla käypä mylly, joka laskutöitten takia v. 1845 hävitettiin. Jo v. 1765 toimitettiin koskessa
asianomainen katselmus alaratasmyllyä varten, mylly verotettiin
v. 1794.

Kälänkoski on nyttemmin melkein kuivilla ja entisellä
koskenpohjalla kasvaa nyt ruohoa ja pensaita. Vanhan
koskenuoman yli johtaa Hirvensalmelta Lievonmäelle
vievän maantien 2 m:n aukolla varustettu kivipenger.
Kosken alapuolella oli ennen laskua n. 45 m:n pituinen
silta.

Kuva 58.

Tuukkalan uittokanava 12fix 1909.
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Tuukkalan uittokanava on 910 m:n pituinen, sen leveys on
1.5-2.0 m, ja sen putous matalanveden aikana 5.57 m sekä
tulvaveden aikana 5.27 m. Kanava rakennettiin v. 1882; sen
kautta kuljetettiin vv. 1902 ja 1903, paitsi tukkia, n. 50,000 kpl.
propsia. Ins. Tennbergin toimittamassa katselmuksessa 28 p.
elok. v. 1904 juoksi kanavan kautta vettä 0.2 m 3/sek, ja tulvaveden määrä arvioitiin olevan 0.94 m 3 /sek. Kolmeen viimeiseen
vuoteen ei kanavaa ole uittoon käytetty.

kolmella kiviparilla. Myllyt, jotka käyttävät n. 1.5 m:n
putouskorkeutta, ovat varustetut padoilla, joitten välisen
aukon kautta tukit uitetaan.
Insinöörikapteeni Hällströmin v. 1819 antaman mietinnön
mukaan oli Joutsankoskessa kaksi myllyä patoineen, jotka
padottivat koskea liiaksi. Kosken putous oli silloin 1.2 m.

Uittokanavan jäätyä rappiolle on sen pohjoispuolelle
Suonteen rannalle rakennettu kaksiraaminen höyrysaha,
josta sahatuotteet kuljetetaan veturilla n. 3 km:n pituista
kapearaiteista rataa myöten, jonka raideväli on 0. 75 m,
Puulaveden rantaan proomuihin lastattavaksi.
Säännöllistä liikettä Suonteella välittää matkustajahöyrylaiva.
Samalla kuin Kälänkoski perattiin, alennettiin myöskin
Suonteen vedenpintaa vv. 1846-47 perkaamalla järven lasku,
Viherinkoski. Alenemisen suuruutta ei ole suoraan mainittu,
mutta vertaamalla vanhempia korkeustietoja uudempiin, voi
sen arvioida olleen 1.8 m. Työ ,maksoi valtiolle 277: 20 ruplaa
ja osakkaille 1,917 päivätyötä.
Kuva 59.

Suonteeseen tulevista pienistä lisävesistä lienevät
pohjoisesta, Vailasjärvestä laskeva Vailasjoki ja IsostaSäynäjärvestä tuleva Säynäjoki suurimmat.
Suonteen lasku, Viherinkoski, alkaa järven pohjoisosasta eteläkaakkoon ulottuvan Tieraselän eteläisimmästä
lahdenpohj asta.
Viherinkoski on nykyään ainoastaan vähäinen virta,
jonka putous on 0.03 m 200 m:n matkalla. Rannat, jotka
niinkuin pohjakin ovat kalliota, ovat yleensä korkeita,
muutamissa paikoin äkkijyrkkiä ja sekametsää kasvavia.
Virran kapeimmalla kohdalla, missä leveys on n. 35 m,
johtaa sen yli kaakosta päin Joutsan kirkonkylään vievän
maantien puinen, kaksikaarinen tukiansassilta, jonka
maatuet ja ]Jylväs ovat luonnollista kiveä. Maantiesillan
yläpuolella on virran etelärannalla Suonteella kulkevan
höyrylaivan laituri.

Joutsankosken mylly

13/Ix

1909.

Pienehkö Joutsanselkä, jonka pohjoisrannalla on Joutsan kirkko, jatkuu Angesselkänä luoteiseen. Joutsanselän pohjoisrantaa ympäröivät viljellyt hiekkamaat, korkeampaa etelärantaa taas metsää kasvavat moreenimaat.
Kirkonkylässä selän pohjoisrannalla on höyrymeijeri.
Joutsanselän erottaa Angesselästä 185 m:n pituinen
kivipenger, jota myöten Joutsasta HartoJaan kulkeva
maantie on johdettu vesijakson yli. Tämän penkereen
takia, jossa on kaksi aukkoa, on selkien välillä heikko
virta, jonka putous on muutaman mm:n suuruinen.

Ennen vv. 1846-1847 toimitettua perkansta oli putous n.
1 m 150 m :n matkalla.

Aivan Viherinkosken alta alkavan Viherin järven
pituus on 6.0 km, suurin leveys 1.6 km ja pinta-ala 8.1
km 2 • Vedenpinnan korkeus on 92.85 m yli NN. Rannat
ovat yleensä matalia ja kaislaa kasvavia, sekä moreenija turvemaitten ympäröimiä.
Viheristä juoksee vesi Joutsankosken kautta Joutsanselkään.
Joutsankosken putous on 1.80 m 315 m:n matkalla,
sen rannat ovat 1 å 2 m:n korkuisia ja viljeltyjä. Ennen
Puulaveden laskemista oli tässä leveä ja vuolas virta.
Nyt on entisessä koskenpohjassa pieniä, puita ja pensaita
kasvavia saaria, välillä verrattain vähäiset kiviset kanavat, joiden kautta kosken nykyinen vähäpätöinen vesimäärä juoksee. Pohjoispuolella on turbiinilla käypä mylly
kolmella kiviparilla, eteläpuolella on vesiratasmylly, sekin

Kuva 60.

Joutsanselän ja Angesselän välinen silta ja penger
(vastavirtaan) 131Jx 1909.

Angesselän pituus on, jos siihen lasketaan Joutsanselkä ja luoteiseen ulottuva Puttolanselkä, 13 km, ja
pinta-ala on 16.3 km 2 . Angesselän vedenpinnan korkeus
on 91.05 m yli NN. Rannat ovat korkeita ja metsää
kasvavia, osaksi viljeltyjä, ja ympäristö on hiekka- ja
moreenimaata. Järven etelärannalla on olutpanimo,
pohjoisrannalla. höyrylaivasilta.

70

Angesselkään laskee etelästä eräs lisävesi, jonka alue,
207.9 km 2, ulottuu Päijänteen itärantaan asti.
Tämän lisäveden suurimman järven, Rautaveden, pinta-ala
on 20 km 2 , sen vedenpinta on yhtä korkealla kuin Angesselänkin.

Angesselästä jatkuu vesijakso salmen kautta pohjoisesta etelään kulkevaan, hiekkamaitten ymparmmaan
Säynätveteen sekä täältä Oravakivensalmen y. m. salmien
kautta suureen Jääsjärveen.
Oravakivensalmen yli välittää lautta maantieliikettä.
Jääsjärvi on NNW-SSE-suunnassa n. 18 km:n pituinen, sen suurin leveys on n. 9.2 km. Järven pinta-ala
on 65.1 km 2, ja sen vedenpinnan korkeus sama kuin
Angesselänkin, eli 91.05 m yli NN. Järvi on täynnä
saaria, joista Vehkasalo ja Kotisalo ovat suurimmat.
Länsirantaa myöten kulkee jo mainittu vierinkiviharju,
sen ja rannan välillä on hiekkamaita. Muuten on järvi
moreeni- ja suomaitten ympäröimä. Liikettä välittää
Jääsjärvellä, niinkuin Angesselällä ja Rautavedelläkin,
matkustaj ahöyrylaiva.

lukuunottamatta pientä Hakakoskea. Alimmalla, n. 1
km:n pituisella matkalla Kirveskosken alapuolella on
jotenkin virtava kohta n. s. Siikavuolteessa.
Ekonkoski, joka on saanut nimensä sen pohjoisrannalla olevasta kartanosta, on 530 m:n pituinen; putousta
siinä on 0.43 m. Koskessa on oikeästaan kaksi putousta,
ylempi, 60 m:n pituinen ja 0.13 m:n korkuinen, sekä
alempi, 0.30 m:n korkuinen; näitten välillä on 300 m:n
pituinen järvenmuotoinen suvanto, jossa on muutamia
pieniä saaria. Kosken rannat ovat matalia ja kivisiä sekä
metsää ja pensaikkoa kasvavia. Pohja on vuolaammissa
kohdissa kivensekaista soraa ja kalliota. Kummankin
putouksen vedenpinnan leveys on 20 a 30 m.

Jääsjärven ja sen kanssa yhtä korkealla olevien järvien vedenpintaa laskettiin vv. 1852-54 1.3 a 1.5 m.
Työ, jonka päämääränä oli tehdä vesiperäiset maat viljelyskelpoisiksi ja saada vesijättöjä syntymään lahdenpohjiin, toimitettiin perkaamalla järven alla olevia koskia. Se maksoi valtiolle
2,036: 36 ruplaa ja osakkaille 11,461 päivätyötä.
Kuva 61.

Jääsjärvestä juoksee vesi Hartolanjoen kautta Joutsjärveen.
Hartolanjoki eli Tainiovirta .on n. 13 km:n pituinen
ja putousta siinä on 6.27 m. Joki alkaa Jääsjärven lounaispäästä, Kotisalon eteläpäästä lounaiseen. Se juoksee
ensin länteenpäin, sitten aukeana kaarena etelään, muodostaen vihdoin suurin piirtein katsottuna S:n kaltaisen
kuvion, kunnes se laskee Joutsjärven pohjoispäähän.
Yläjuoksussaan on joki savi-, moreeni- ja turvemaitten
ympäröimä, sitten seuraa 2 a 3 km:n matkalla, missä
joki kohtaa yllämainitun vierinkiviharjun, hiekkamaita,
jonka jälkeen turve- ja moreenimaat taas alkavat. Alaj~oksussaan kiemurtelee Hartolanjoki pääasiallisesti savimaitten läpi. Kun Puulavesi on saanut uuden laskuväylän, ei joen tarvitse kuljettaa muuta kuin vähäisen osan entistä vesimääräänsä, josta seuraa, että vesi
täyttää ainoastaan osan uomaa, ja että rannat, jotka
ennen useissa kohden olivat tulvan alla, nyt ovat verrattain korkeat. Yleensä ovat rantavallit 3 a 4 m vedenpinnan yläpuolella, Il}.Uutamien suvantojen kohdalla
1-2m.

Hartolanjoessa on pieni Ekonkoski aivan Jääsjärven
alla, ja sitä seuraa n. 5 km:n pituinen, ainoastaan pienen
Vuolteenkosken keskeyttämä tyyni virta. Suvannon jälkeen seuraa vuolaampi Tainiovirta, sitten taas 1 km:n
pituinen suvanto, jonka alla on joen suurin koski, HotilanMyllykoski. Viimemainitun kosken alla on joessa n.
1 km:n matkalla kaksi pientä, suvannon erottamaa koskea,
Hojinkoski ja J{eijulankoski. Seuraa taasen 3.5 km:n
matkalla suvanto 1 m:n korkuiselle Kirveskoskelie asti,

Ekonkoski (myötävirtaan) 14ftx 1909.

Ennen Puulaveden laskemista oli koski monta kertaa
leveämpi ja saarien kautta jaettu moneen haaraan, jotka
nyt ovat umpeen kasvaneet ja kuivilla. Alimman kosken
kohdalla on jätteitä muutama vuosi sitten sortuneesta
puisesta maantiesiliasta (kuva 61).
Vv. 1852-1854 perattiin Ekonkoski ynnä useat sen alla olevat
kosket 178 m:n (100 sylen) pituisen, 5 tulva-aukolla varustetun,
koskenniskaan rakennetun padon suojassa.

Ekonkoskelta alkava suvanto ulottuu aina Vuolteenkoskelle asti; se on n. · 2 km:n pituinen ja sen putous on
0.01 m. Rannat ovat 3-4 m:n l,{orkuisia ja viljeltyjä.
Pohjoisrannalla on Hartolan kirkko ja etelärannalla
höyrymeijeri. Tällä välillä johtaa vesijakson yli kaksi
siltaa, joista ylempänä oleva on pukeille ja tukkiarkuille
rakennettu käyntisilta; alempi on kaksikaarinen puinen
tukiansassilta kivisillä maatuilla ja pylväällä, ja se on
rakennettu siihen ~aikkaan, missä Hartolan kirkonkylästä Heinolaan kulkeva maantie kohtaa joen.
Kivisen ja monihaaraisen Vuolteenkosken putous on
0.14 m 175 m:n matkalla, sen viljellyt rannat ovat n.
3 m:n korkuisia. Koski perattiin samalla kertaa kuin
edellinenkin.
Viimemainitun kosken ja Tainiovirran välinen suvanto·
on n. 3 km:n pituinen, sen putous on 0.01 m. Rannat
ovat 3 a 4 m:n korkuisia, osaksi viljeltyjä, osaksi metsää
kasvavia.
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Tainiovirta, eli kuten sitä ennen kutsuttiin, Hotilan
vanha myllykoski, on 580 m:n pituinen; sen putous on
0. 98 m. Joen mutkassa olevan kosken leveys on n. 20 m
ja syvyys n. 0.5 m. Pohja, joka perattiin samaan aikaan
kuin edelliset kosket, on kivistä soraa ja kalliota. Rannat
ovat n. 3 m:n korkuisia, pohjoisranta metsää kasvava,
eteläranta viljelty. Kosken yli johtaa yksinkertainen
puusilta.

Kuva 62.

Tainiovirta (vastavirtaan)

14fix

1909.

Tainiovirran alapuolella juoksee joki tyynenä n. 1
km:n matkan, ja sen putous on vaan joku mm HotilanMyllykoskelle asti; sen rannat ovat 1 å 1.5 m:n korkuisia, eteläranta on viljelty.
Padotetun Hotilan-Myllykosken putous on 2.34 m
80 m:n matkalla. Pohjoisrannalla on mylly kolmella kiviparilla, etelärannalla on yksiraaminen saha, molemmat
vesirattaana käypiä. Rivillä täytetyistä tukkiarkuista
tehdyn padon läpi on uittoa varten rakennettu uittoränni.

Hojinkosken alla kääntyy joki etelään, muodostaen
ensin 200 m:n pituisen suvannon ilman huomattavaa
putousta ja sitten pienen Keijulankosken, jonka putous
on 0.20 m 160 m:n matkalla. Tämän kivipohjaisen kosken rannat ovat loivia ja kaislaa kasvavia. Rantaäyräät
ovat n. 3 m:n korkuisia ja viljeltyjä. Kosken yläpuolelle
laskee lännestä, Vannijärvestä y. m. järvistä tuleva lisävesi.
Keijulankosken alla on n. 3.5 km:n pituinen suvanto,
jonka putous on 0.03 m, ja jossa ainoastaan yhdessä
kohden, n. km:n verran kosken alapuolella, on virta,
pieni Hakakoski, jonka putous on 0.02 m 30 m:n ·
matkalla. Tällä välillä ovat rannat 1-2 m:n korkuisia
ja ympäröivät savimaat suurimmaksi osaksi metsää
kasvavia.
Kirveskoski, Hartolanjoen alin koski, alkaa aivan
viimemainitun suvannon alta. Kivipadolla padotetun
kosken putous on 1. 60 m 70 m:n matkalla. Rannat ovat
n. 4 m:n korkuisia ja viljeltyjä. Kosken etelärannalla
on 18 hevosvoiman turbiinilla käypä mylly kolmella kiviparilla. Patoa käytetään myös siltana.
Insinööri F. A. Hällströmin v. 1819 laatiman kertomuksen
mukaan oli Kirveskaskessa jo tähän aikaan kotitarvemylly ja
kosken yli rakennettu pato, joka saatti yläpuolella olevat niityt
tulvan alle.

Kirveskosken ja Joutsjärven välisellä n. 1 km:n pituisella matkalla on putousta n. 0.11 m, josta 0.10 m on
lyhyessä Siikavuolteessa likellä joen suuta. Siikavuolteen
yli johtaa puinen maantiesilta. Sen rannat ovat 4-5 m:n
korkuisia.

Hotilankoski kuului myös niihin koskiin, jotka Jääsjärven
laskemista varten perattiiri.

Hotilankoskea seuraa n. 500 m:n pituinen suvanto
ja tätä 130 m:n pituinen ja 0.42 m:n korkuinen Hojinkoski. Viimemainitun kosken leveys on 20 m. Pohja on
kivistä soraa ja kalliota ja rannat ovat 3 m:n korkuisia
ja viljeltyjä.

Kuva 64.

Kuva 63.

Hotilan-Myllykoski (vastavirtaan)

14fix

1909.

Kirveskoski (vastavirtaan)

141Ix

1909.

Joutsjärvessä on kaksi selkää, joista toisen pääsuunta
on luoteisesta kaakkoon ja toisen pohjoiskoillisesta etelälounaiseen. Ne ovat eteläpäässään toistensa yhteydessä
ja muodostavat yhdessä V:n kaltaisen kuvion. Järven
suurin leveys on 2 km ja sen vedenpinnan korkeus 84.78 m
yli N N. Järvi on savi- ja moreenimaitten ympäröimä.
Rannat ovat verrattain korkeita, eteläranta on metsää
kasvava ja pohjoisranta viljelty.
J outsjärven eteläosasta juoksee vesi Muittarinjoen
kautta etelään päin Enoveteen.
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Muittarinjoki on muutaman sadan m:n pituinen, sen
putous on 0.34 m. Joen niskalla Joutsjärven alapuolella on kivipohjainen Muittarinkoski, jonka putous on
0.02 m ja jonka rannat ovat korkeita ja metsää kasvavia.
Tämän alla laajenee joki järventapaiseksi suvannoksi,
mitä taas seuraa pieni 20 m:n pituinen ja 0.30 m korkea
Haljonkoski. Tämän, luultavasti peratun kosken rannat
ovat metsää kasvavia, pohjoisranta on kallioinen ja
eteläranta kivinen. N. 100 m Haljonkosken alapuolella
on pieni virta, jonka putous on 0.02 m. Virran pohja on
kivensekaista soraa, ja sen länsirannalla on kalapato.
Enovedessä on kaksi osaa, joista eteläistä kutsutaan
Keihäsjärveksi. Vedenpinnan korkeus on 84.44 m yli NN.
Rannat ovat matalia ja kaislaa kasvavia, ympäristö on
länsipuolella savimaata, itäpuolella moreenimaata.
Järveen laskee idästäpäin Sääksjärvestä y. m. järvistä
tuleva Kalhonjoki, ja vetensä purkaa se Nuoramoistenjoen kautta Nuoramoistenjärveen.
Nuoramoistenjoki on n. 3. 7 km:n pituinen ja putousta
on siinä 2. 76 m. Joen pääsuunta on etelälounaiseen.
Se juoksee savi- ja suomaitten läpi, aluksi n. 3 km:n
matkan verrattain tyynenä, ja vasta likellä sen laskupaikkaa Nuoramoistenjärveen on suurehko Ammalankoski.
Lähinnä Enovettä on n. 200 m:n pituinen suvanto.
Tätä seuraa 300 m:n pituinen virta, jonka putous on
0.02 m, sitten taas 1,000 m:n pituinen suvanto, sekä
tämän jälkeen pieni 40 m:n pituinen Liehuvinkoski, jonka
putous on 0.26 m. Tässä kivisessä koskessa on monta
ha~raa, joista itäisin on perattu.
Liehuvinkosken alla on taas 1.4 km:n pituinen
suvanto.

Puralankoskea seuraa 400 m:n pituinen suvanto, jonka
yli johtaa kolmikaarinen puinen maantiesilta (kuva 66),
ja n. 150 m sillan alapuolella on ylempänä mainittu
Ammalankoski. Maantiesillan kohdalla on heikko virta,
jonka putous on 0. 01 m.

Kuva 66.

Kivillä täytetyistä tukkiarkuista rakennetun padon
sulkeman Ammalankosken putous on 1. 93 m 20 m:n matkalla. Sen rannat ovat 3-4 m:n korkuisia ja viljeltyjä.
Kosken etelärannalla on yksiraaminen saha ja mylly
kolmella kiviparilla; pohjoisrannalla on myöskin mylly
kolmella kiviparilla.

Kuva 67.

Kuva 65.

Liehuvinkoski (myötävirtaan) 151Jx 1909.

Viimemainitun kosken ylä- ja alapuolisten suvantojen
kohdalla on joki n. 60 m:n levyinen. Sen rannat ovat 1 å
2 m:n korkuisia ja yleensä viljeltyjä.
N. 800 mennen laskuaan Nuoramoistenjärveen kapenee
joki ja muodostaa kaksi pientä koskea, Vääräkosken ja
Puralankosken, joista edellisen putous on 0.18 m 90 m:n
matkalla ja jälkimäisen 0.36 m 30 m:n matkalla. Koskia
erottaa lyhyt suvanto. Ylempi koski, Vääräkoski, on
kivinen ja 15 m:n levyinen, alempi on myöskin kivinen,
sen rannat ovat korkeita ja viljeltyjä.

Nuoramoistenjoki (vastavirtaan) 15fix 1909.

Ammalankoski (vastavirtaan) 15fix 1909.

Ammalankosken alla on ennen vesistön laskua Nuoramoistenjärveen vielä lyhyt suvanto.
Nuoramoistenjärvi on pohjoisesta etelään 8.0 km:n
pituinen ja sen suurin leveys lännestä itään on 4.2 km.
Sen pinta-ala on 11.0 km 2 ja vedenpinnan korkeus on
81.68 m yli NN. Järven pohjoispuolta ympäröivät alavat
savimaat ja sen eteläpuolta moreenimaat. Järven kaak_koisrannalta pistää etelälounaista kohti 4 km pitkä lahti,
johonka laskee pieni, Kahusjärvestä ja muutamasta
pienestä Iammista tuleva lisävesi.
Sysmän reitin Nuoramoistenjärveen kokoontuneet vesimäärät juoksevat järven länsipuolelta Virtainjoen kautta
Majuveden lahteen Päijänteessä.
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Ränninvirran ja sitä seuraavan Ylä-Tainionkosken
välillä on 600 m pitkä suvanto.
Padon sulkeman Ylä-Tainionkosken putouskorkeus on
1. 70 m ja sen pituus ainoastaan 5 m. Pato on tehty
kivillä täytetyistä hirsiarkuista Z :n muotoiseksi, siinä on
kosken suuntainen keskipato, josta ulkonee molemmille
rannoille poikkipadot. Kumpasellakin rannalla on mylly,
pohjoisrannalla oleva neljällä kiviparilla, etelärannalla
oleva kolmella kiviparilla käypä; jälkimäistä myllyä
käyttää turbiini. Koskessa on myöskin uittoruuhi.

Virtainjoki on n. 3.2 km pitkä ja putousta on snna
3. 68 m. Sen rannat ovat yleensä n. 3 m korkeita sekä
viljeltyjä. Joessa on 6 koskea, nimittäin: Kaartinvirta,
N aistenvirta, Rännin virta,, Ylä-Tainionkoski, Ala-Tainionkoski ja Kuhankoski, joita erottavat toisistaan pitemmät
tai lyhemmät suvannot.
N. 800 m:n pituisen suvannon perästä alkaa ylin koski,
kivipohjainen Kaartinvirta, jonka putous on 0.14 m ja
pituus 43 m ja jonka saari jakaa kahteen haaraan.
l{aartinvirran alapuolella on joki tyyni 300 m:n
matkalla. Tämän jälkeen tulee N aistenuirran 50 m pitkä
ja 0.1 o m korkea koski, jota taasen seuraa 800 m pitkä
suvanto.
Alkaa sitten 30 m:n pituinen Ränninuirta, jossa on
putousta 0.83 m. l{oskessa, jonka metsäinen saari jakaa
kahteen haaraan, on kivinen pohja ja viljellyt rannat.
Pohjoisen haaran ylitse johtaa käymäsilta, ja etelähaaran
kautta uitetaan tukit.

Kuva 69.

Kuva 68.

Ränninvirta (myötävirtaan)

151Ix

Ylä-Tainionkosken alla on 80 m:n pituinen suvanto,
jota seuraa Ala-Tainionkosken 0.32 m korkea ja 30 m
pitkä putous. Tämän kosken ylitse on rakennettu vähäpätöinen puinen silta.
Viimeksimainitun kosken alapuolella on vielä 400 m:n
pituinen suvanto ja sitten alkaa Sysmän reitin viimeinen
koski, Kuhankoski. l(oski on 100 m pitkä ja 0.59 m
korkea; rannat ovat Inetsäiset, eteläinen korkea ja kallioinen, pohjoinen sitävastoin matalampi.
Kuhankoski laskee Päijänteeseen M ajuueden lahden
eteläpäässä. Tämän lahden pohjoisrannalla on, kuten jo
ennen on mainittu, Sysmän kirkko.

1909.

Kapteeni Hällström'in vuonna 1819 tekemän tutkimuksen
mukaan oli tähän aikaan Ränninvirrassa, jota silloin kutsuttiin
Pyönäisten koskeksi, kaksi myllyä, yksi kumpasessakin haarassa.
Putous oli silloin (3. VII. 1819) 1.17 m korkea.
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14. Vesijärven lisävesi.
Etelästä päin laskee Päijänteeseen Vääksynjoen kautta
lisävesi, jonka alue on sama kuin ison Vesijärven sadealue.
Alueen pinta-ala on 496.0 km 2, josta 151.7 km 2 eli
30.6% on vettä, 46.3 km 2 eli 9.3% peltoa, 24.9 km 2 eli
5.0% niittyä ja 273.1 km 2 eli 55.1% metsää ja arvotonta
maata.
Alueella, jota rajoittavat pohjoisessa ja etelässä Salpausselän molemmat rinnakkaisharjut, ovat savi- ja
moreenimaat vallitsevina, mutta vierinkivisoraa ja hiekka-

maita on myöskin sangen paljon, jotavastoin turvemaita
on vähän. Näkyvää kalliota tapaa pääasiallisesti alueen
koillisosassa.
Vesijärvi on sangen epäsäännöllinen järvi. Sen pohjoispäässä on suurempi selkä, jonka eteläpuolta rajoittavat
lukuisat saaret. Tästä pohjoisosasta ulkonee kaksi pitkää
lahtea, toinen kaakkoa kohti lähelle Lahtea, toinen lounaiseen Hollolan kirkkoa kohti. Nämä molemmat lahdet
ovat luultavasti aikaisemmin olleet toistensa yhteydessä
siltä kohdalta, missä pieni Kutajärvi sijaitsee (taulu 1).

75

Vesijärven pituus NNW-SSE-suunnassa on n. 23.5 km
ja sen vedenpinnan ala 146.7 km 2 • Vedenpinnan korkeus,
verrattuna samaan keskivedenkorkeuteen, jonka perusteella kaavamainen pituusprofiili, taululla II, on tehty,
on 81.24 m yli NN, jota vastoin keskivedenpinta aikakautena 1871-1909 on 81.21 m yli NN.
Vedenpinta laskettiin vuosina 1820-27 ja 1829-31 2.40 m:llä
(8') Vääksynjoen perkauksen kautta.
Järven suurin syvyys on 30.3 m, ja keskisyvyys 8.05 m.
Vesi on erittäin kirkasta. Rannat ovat vaihtelevia: milloin
pitkälti matalia ja loivia lahdelmissa, milloin jyrkkiä ja
melkoisen korkeita. Läheisimmässä ympäristössä, joka
enimmäkseen on metsäistä mutta osittain myöskin viljeltyä, on useita mahtavia ylänteitä, joista etelärannalla
oleva Tiirismaa on Etelä-Suomen korkein kukkula, n.
244 m yli merenpinnan. Vesijärven monet saaret ovat
yleensä verrattain korkeita, kallioisia ja metsää kasvavia.
Järven kaakkoispäähän, n. 2 km. Lahdesta luoteiseen,
on rakennettu satama, jonka sivuraide yhdistää Helsingin-Pietarin radan. kanssa Lahden luona. Satama,
joka rakennettiin 1860-luvun loppupuolella samalla kun
Riihimäen-Pietarin ratakin ja jota jäiestäpäin laajennettiin, on varustettu paaluille perustetulla laiturilla, jonka
käyttökelpoinen pituus on n. 700 m. N. 1.2 km:n päässä
pohjoisluoteiseen tästä satamasta pistää järveen niemi,
Vesijärven-Niemi, joka on Vesijärven ja Loviisan välisen
kapearaiteisen rautatien pohjoinen päätepiste. Niemellä
on kolme Loviisan-Vesijärven rautatietä varten vuosina
1898-1900 puusta tehtyä laituriarkkua, joidenka pituus
on 30 m, leveys 7.5 m ja pienin syvyys 3.0 m.
Vuonna 1895 syvennettiin Vesijärven satamaa niin paljon,
että sen pohja tuli olemaan 0.3 m Vesijärven kanavan ylempää
sulkukynnystä alempana. Kustannukset tekivät 2,689: 96 smk.
Vesijärven sataman luona on useita tehdaslaitoksia. Itäpuolella on Hansen'in tiilitehdas, Frigren'in saha ynnä hiivatehdas ja viinapolttimo sekä Fellman'in saha ja selluloosatehdas,
sataman länsipuolella on taasen rullatehdas. Satamasta kappaleen matkaa Lahteen päin on Tornator'in rullatehdas, yksi haulitehdas ja useita pienempiä työpajoja ja tehtaita.
Vesijärven pohjoisrannalla on höyrysaha.
Vesijärven kanava, joka yhdistää Vesijärven pohjoisen
pään Päijänteen eteläpään kanssa, on tehnyt säännöllisen
laivaliikkeen mahdolliseksi Vesijärven satamasta Heinolaan, Jyväskylään ja näiden välillä oleviin seutuihin.
Vesijärven kanava, jonka pituus on 1,306 m ja joka
leikkaa Anianpellon kylän kohdalla äsken mainitun kahden järven välisen hiekkaharjun, lähtee Vesijärvestä melkein koilliseen suuntaan, kääntyy vähitellen ensin pohjoista
ja sitten taasen koillista kohti, muodostaen tällöin hieman taipuneen S:än, ja jatkuu tämän jälkeen koilliseen
suuntaan Päijänteeseen. Kanavan suora osa on n. 800 m
pitkä. Tällä osalla n. 550 m:n päässä Päijänteestä on
sulku, joka välittää ylimenoa korkeammalla olevalta
Vesijärven pinnalta alempana olevaan Päijänteeseen.
Molempien vedenpintojen välinen korkeusero on keskikorkeanveden aikana 2.82 m, keskiveden aikana 3.01 m
ja keskimatalanveden aikana 3.19 m.

Kanava, joka rakennettiin vuosina 1868-1871 349,869: 23
markan suuruisella kustannuksella, tehtiin 8.9 m leveäksi ja
2.10 m syväksi matalanveden aikana, sivujen kaltevuuden ollessa
1 : 2. Sulku rakennettiin kivillä täytetyistä hirsiarkuista. Sen
porttien välinen pituus oli 41.6 m, leveys 8.6 m ja vesisyvyys
kynnyksellä vähintäin 2.10 m. Kanavan yli rakennettiin puinen
rullasilta. Sulun sekä ylä- että alapuolelle tehtiin 59 m pitkät
sivuutusaltaat, joiden pohjaleveys oli 14.8 m.
20-vuotiskautena 1872-1891 tarvittiin kanavan ylläpitoon
ja korjaukseen keskimäärin 2,363: 05 smk vuodessa.
Vuonna 1892 rakennettiin sulkuarkut kokonaan uudestaan
0.3 m:n syvyydeltä alimman veden aikana. Rakennuskustannukset tekivät 31,386 mk. Korjaus- ja ylläpitokustannukset
15-vuotiskautena 1893-1907 nousivat keskimäärin 3,681: 25
markkaan vuodessa.
Vuosina 1909-1911 on Vesijärven kanavaa laajennettu ja sen sulku uudestarakennettu.

Kuva 70. Vesijärven kanava

19/vn

1911.

Kanavan pohjq.leveys on nykyään 9 m ja pohjankorkeus on sama kun sulkukynnystenkin. Sivujen viettävyys pohjasta alkaen 0.68 m:n korkeuteen matalanveden
pinnan alapuolelle on 1:3 ja tästä lähtien 1: 1.5. Viimeksimainitulla osalla ovat sivut päällystetyt kivillä ja tämän
päällystyksen alareunan tukena on käytetty paaluja.
N. 0. 75 m korkeanveden pinnan yläpuolelle on pitkin
kumpaistakin rantaa tehty 1.05 m leveä vetotie. Uusi
sulku, jonka pohja ja seinät ovat betonia, on perustettu
välittömästi kiviperäiselle sorapohjalle, paitsi sulun yläpäätä, joka lepää paaluilla. Sulkuseinät ovat sisäpuolelta
varustetut kivipäällystyksellä.
Sulkukamarin hyödyllinen pituus on 35 m, leveys
8. 75 m ja porttien välinen etäisyys 41.2 m. Sulun yläkynnyksen korkeus on 78.36 m yli NN, ja alakynnyksen
75.12 m yli NN 1). Heti sulun yläpään yläpuolelle on
vanhan rullasillan sijaan tehty kääntösilta lerystä. Sillan
varsien pituudet ovat 11.78 m ja 5.18 m, ajokäytävän
leveys on 3.5 m.
Kustannukset sulun uudestaanrakentamisesta ja kanavan leventämisestä nousevat n. 557,000 mk:aan.
1) Ehdottomasti matalin vedenkorkeus purjehduskautena on
yläkynnyksellä 2.38 m, alakynnyksellä 2.56 m.
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puolelta ja kulkee kanavan poikki samassa tasa pinnassa,
n. 300 m:iä etäällä sen yläpäästä. Sen jälkeen kiemurtelee
joki kanavan luoteispuolella Päijänteeseen, johonka se
laskee n. 120 m:n päässä kanavasta. Joen pituus on
1,300 m, jos kanavan kaakkoispuolella oleva osa otetaan
mukaan, mikä osa nyttemmin on kadottanut kaiken
merkityksensä sen takia, että joki kanavan valmistuttua
saa vetensä suoraan tästä. Joen leveys vaihtelee 10~stä
30:een m:iin ja putousta siinä on yhtä paljon, kuin sulussakin. l{anavan ylitse kulkeva maantie leikkaa myöskin
Vääksynjoen ja sitä varten on rakennettu 10 m pitkä
silta. Noin 140 m sillan yläpuolella, jokea pitkin mitaten,
sulkee joen pato, jossa on 5.3 m leveä aukko. Tällä kohdalla on 3 myllyä ja meijeri.

Kuva 71.

Kääntösilta Vesijärven kanavalla

I9fvn

1911.

Vääksynjoki, joka johtaa veden Vesijärvestä Päijänteeseen, alkaa edellisestä järvestä aivan kanavan itä-

15.

Vesijärven vedenpinnan laskemiseksi perattiin Vääksynjoki
vuosina 1820-27 ja 1829-31. Yhtä aikaa tämän työn kanssa,
johon tarvittiin 14,033 osakaspäivätyötä ja joka tuli valtiolle
maksamaan 2,910 ruplaa 55 kop., rakennettiin uudestaan joen
poikki vievä maantiesilta ja ne kolme joessa löytyvää myllyä,
jotka silloin olivat lähempänä Vesijärveä ja padottivat veden,
siirrettiin nykyiseen paikkaansa.

Räävelinjärven vesijakso.

Noin 2 km Heinolan pitäjän kirkolta itään laskee
Konniveden pohjoispäähän Sulkavankosken kautta lisävesi, jonka kokoamisallas on Ala-Räävelinjärvi. Alueen
eteläisin nurkka ulottuu n. 4 km Jaalan kirkon luoteispuolelle ja sen rajana on idässä Mäntyharjun ja pohjoisessa Sysmän reitin alueet. Sen pinta-ala on 977.0 km 2 ,
josta 190.1 km 2 eli 19.5% on vettä, 55.2 km 2 eli 5.6 %
peltoa, 46.9 km 2 eli 4.8% niittyä ja 684.8 km 2 eli 70.1%
metsää ja arvotonta maata. Tässä on huomattava, että
koska pienempi osa Ylä-Räävelinjärven vettä juoksee
Mäntyharjun reittiin kuuluvaan Juolaveteen, on vedenjakaja viimeksimainitun reitin ja Räävelinjärven vesijakson välillä vedetty Ylä-Räävelin itäpään yli.
Suurin osa aluetta on moreeni- ja turvemaata. Paikoittain, kuten usean isomman järven ympärillä, on
kalliota näkyvissä hyvinkin laajalti. Savimaita on ainoastaan harvassa paikassa, esimerkiksi Kaarijärven ja Ruokojärven luona alueen eteläosassa. Joitakuita pienempiä
vierinkiviharjuja ja hiekkakenttiä tapaa myöskin.
Koko alueen poikitse ulottuu nuo kaksi pitkää ja
kapeaa Ylä- ja Ala-Räävelinjärveä, joihin laskee kummaltakin puolelta lukematt01nia pieniä vesijaksoja.
Ylä-Räävelinjärvi on ENE-WSW-suunnassa n. 13.0
km pitkä. Järvi on yhtä korkealla olevan Enoveden kanssa
yhteydessä. l{ummankin yhteinen pinta-ala on 32.2 km 2 ,
josta kuitenkin 3.2 km 2 lasketaan kuuluvan :Mäntyharjun
reittiin.
Näihin järviin, joidenka vedenpinta on 81.93 m
korkealla yli] NN, laskee useita lisävesiä, nim. Pankajärvestä, Vehkajärvestä, Isosta-Kousanjärvestä y. m. pienemmistä järvistä.
Suurin osa Ylä-Räävelinjärven vesimäärää juoksee

länteenpäin Kerminkosken virran kautta l{eskisen järveen, ja pienempi osa itää kohti Juolaveteen, 1850-luvun
loppupuolella ja 1860-luvun alkupuolella Hongantaipaleen
kannaksen läpi kaivetun laskun kautta (katso siv. 88).
Kerroinkosken virran· putous on 0.01 m ja sen leveys
6 m. Virrassa, joka on perattu, on kalliopohja ja korkeat
kallioiset rannat.
Keskinen on pieni järvi, joka purkaa vetensä Kuorekosken kautta Ala-Rääveliin.
Kuorekosken putouskorkeus on 4.39 m 215 m:n matkalla; se on padon sulkema. Pohja on kivensekaista soraa
sekä rannat keskikorkuisia ja viljeltyjä.' Koskessa on
neljällä kiviparilla käypä mylly ja meijeri ja sen ylitse
on tehty puinen silta.
Ala-Räti.velin NE-SW-suuntaan kulkeva järvi on
13.2 km pitkä ja korkeintaan 2.2 km leveä. Sen pinta-ala
on 12.0 km 2 ja vedenpinnan korkeus 77.53 m yli NN.
Järven rannat ovat metsäisiä sekä jyrkkiä ja kallioisia;
varsinkin on eteläranta kallioinen.
Ala-Rääveliin laskee idästäpäin Imjoki, joka tuopi vedet
Imjärvestä ja monesta muustakin järvestä, joista Kaarijärvi
alueen eteläosassa on suurin, 20.7 km~ pinta-alaltaan.
Imjärui on 8.0 km pitkä, sen pinta-ala on 11.7 km~ ja se on
n. 6.6 m Ala-Rääveliä ylempänä.
Imjoki on 830 m pitkä ja siinä on lähellä sen laskua AlaRääveliin kaksi koskea, joissa on myllyt ja padot.
Ala-Räävelinjärven pohjoispuolelta laskee muiden muassa
eräs verrattain suuri lisävesi, jonka kokoamisallas on kapea
Tuusjärui. Tämän vedenpinta on 0.2 m ylempänä Ala-Räävelin
veden pintaa.
Ala-Rääveli laskettiin vuosina 1838-1839 metrin verran (3'.5)
Sulkavankosken perkauksen kautta, ja 1841 laskettiin viimeksimainitun järven kanssa samassa tasapinnassa olevat Tuusjärvi ja
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Heinäjärvi myöskin noin 1 m:llä. Näihin töihin tarvittiin 1,780
osakaspäivätyötä ja 535 rupl. 6 kop. valtiovaroja.

Sulkavankoski, joka vie Räävelinjärven vesijakson
vedet Konniveteen, on 300 m pitkä. Siinä on putousta
1.30 m, jos keskiveden korkeus syysk.-jouluk. aikana
1909 otetaan laskun perusteeksi. l{osken leveys on
10-12 m ja vesisyvyys 0.5 m:n vaiheilla. Pohja ja rannat ovat kalliota. Iträrannalla on kosken suuntaisena
johtopadolla varustettu mylly ja kappaleen matkaa tämän
yläpuolelle on kosken ylitse rakennettu puinen maantiesilta.
Ala-Räävelin äskenmainittua laskemista varten perattiin
Sulkavankoski vuosina 1838-1839. Tällöin hävitettiin myöskin
yhdellä kiviparilla käypä mylly, joka oli saanut erikoisoikeutensa
huhtikuun 24 p. 1824. Nykyisen myllyn oikeudet ovat vuodelta
1851.

Järviä

Järven
korkeus
yli
NN

Välillä oleva vesijakso

m

Kuva 72.

Sulkavankoski (myötävirtaan) 16fix 1909.
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16. Sylvöjärven lisävesi.
N. 6 km alapuolella Konnivettä on Kymijoki yhteydessä yhtä korkealla olevan Arrajärven kanssa. Tähän
järveen tulee vettä alueesta, johon· pääasiallisesti kuuluu
Nastolan pitäjä ja jota etelässä ja pohjoisessa rajoittavat
Salpausselkä ja sen rinnakkaisharju ja joka lännessä
ulottuu Vesijärven sadealueen rajalle ja idässä lähelle
l{ymijokea. Melkein keskellä aluetta on Salajärvi, johonka
laskee kaksi suurempaa lisävettä, toinen sen pohjoispäähän Arkiomajärvestä, Evattojärvestä, Oksajärvestä
ja l{ivijärvestä, toinen sen eteläosaan Alasesta, l{ymijärvestä, l{ärkijärvestä, Aivojärvestä ja l{ukkajärvestä.
Salajärvestä virtaa vesi Salajoen kautta Ruuhijärveen
ja tästä jatkuu vesijakso Sylvöjärven · kautta Arrajärveen.
Sylvöjärven lisäveden sadealue on 385.8 km 2 • Tästä
on 68.2 km 2 eli 17.7% vett,ä, 41.8 km 2 eli 10.8% peltoa,
19.6 km 2 eli 5.1% niittyä ja loppuosa 256.2 km 2 eli 66.4%
metsää ja arvotonta n1aata.
Kysymyksessä oleva alue on yleisin piirtein nähden
sangen kumpuista vuoristomaata, joka on aivan täynnä
kapeitten laaksojen erottamia harjanteita. Ainoastaan
l{ukkajärven pohjoispuolella ja Salajärven länsipuolella

oleva alue on tasaisempaa ylätasankoa 1). Useat järvet
ovat N-S-suuntaisia ja niiden jatkona on samassa suunnassa kulkevia laaksoja, joista moni ulottuu alueen poikki,
Salpausselältä lähelle sen rinnakkaisharjua. Juuri tällainen on Sylvöjärven laakso, joka jatkuu järven pohjoispuolelle 6 a 7 km:n matkan. Toinen samallainen on
Ruuhijärven laakso, joka kulkee rinnakkaisharjulle saakka,
ja kolmas on l{ukkajärven-Salajärven laakso, joka ulottuu toisen harjun luota toiselle. Äskenmainitun ylätasangon länsipuolella Salajärven luona on myöskin pitkä
N-S-suunnassa kulkeva laakso, jossa Evattojärvi ja
E.ivijärvi sijaitsevat ja joka viimeksimainitusta järvestä
jatkuu vielä useita km:iä etelää kohti. Myös tapaa muussakin suunnassa kulkevia laaksoja, jotka tavallisesti ovat
silloin järvien laskujen pohjana. Heti Salpausselän pohjoispuolella on l{ymijärven låakso, joka jatkuu itää kohti
Kukkajärven luo, missä se yhtyy Kukkajärven-Salajärven
laaksoon. Toinen lännestä itään kulkeva laaksouoma,

1)

K. Ad. Moberg, Finlands geologiska undersökning, Beskrifning tili kartbladet N :o 8, siv. 6.
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joka lejkkaa monta N-S-suunnassa kulkevaa laaksoa,
on eräs Arkiomajärven luota alkava, mikä jatkuu itää
kohti, ensin Kivijärven eteläpään poikki sekä sitten
Salajärven ja Ruuhijärven luo, ollen kolmen ensiksimainitun järven laskun pohjana.
Sylvöjärven lisäveden sadealueelia on sekä moreenimaita että hiekka- ja savimaita, jota vastoin turvemaita
tapaa harvassa. Paitsi molempia vedenj akajia on myöskin vierinkiviharjuja alueella. Viimeksimainituista lienevät K.ivijärven itäpuolella, SW-NE-suuntaan sekä Sylvöjärven laaksoa pitkin kulkevat harjut tärkeimmät.
Sylvöjärven lisäveden järvistä on Salajärvi suurin.
Salajärven pituus on 6.0 km N-S-suunnassa, sen
suurin leveys on 2.1 km ja pinta-ala 10.1 km 2 • Vedenpinnan korkeus on venäläisen topografikunnan mittausten
mukaan noin 92 m merenpintaa ylempänä 1). Järvi on
rikas pienistä saarista.
Salajärveen laskee, kuten jo mainittiin, kaksi lisävettä,
toinen sen pohjoispäähän, toinen eteläpäähän.
Pohjoinen lisävesi saa alkunsa Arkiomajärvestä ja
Evattojärvestä, jotka lännestä ja pohjoisesta päin laskevat Kivijärveen, mikä järvi yläpäässään kulkee melkein pohjoisesta etelään vaan alapäässään vähitellen

17.

Mäntyharjun reitti.

Kaikista I{alkkisten alapuolella olevista Kymijoen
lisävesistä on suurin Mäntyharjun reitti, joka pohjoisesta
päin laskee Pyhäjärveen. Reittiin kuuluu pitkänomainen
alue, jonka rajana pohjoisessa on Rautalammin reitti,
idässä Vuoksen-virran vesistö ja lännessä pääasiallisesti
Sysmän reitti ja Räävelinjärven vesijakso. Reitti saa
alkunsa useista pienistä Pieksämäen pitäjässä olevista
järvistä, joiden vesi puroja ja jokia myöten kokoonnuttuaan suureen I{yyveteen virtaa tästä edelleen Rauhasalmen, Rauhajärven ja Läsäkosken kautta Puulaveteen,
reitin suurimpaan järveen.
Ennen 1817 kulki Puulaveden ainoa luonnollinen
lasku Pirtinjoen, I{eskisen järven ja Kälänkosken kautta
Suonnejärveen. Nykyään kulkee, kuten jo aikaisemmin
mainittiin, tämän kautta ainoastaan vähäpätöinen vesimäärä, sillä järvi laskee nyttemmin Suosalmen kautta
Liekonveteen. Viimeksimainitulla järvellä on kaksi keinotekoista laskua. Suurin osa vesimäärästä juoksee Kissakosken kanavan kautta, ja vähempi määrä Myllyjokea
myöten. Molemmat laskut yhtyvät pieneen VähäMetsälampiin, josta vesijakso jatkuu Jokisillan virran,
Ison-Metsälammin ja Tuhajoen kautta Vahvajärveen.
Tästä järvestä kulkee vesi edelleen Ripatin kanavan,
Ylä- ja Ala-Ripatin koskien, Ison- ja Vähän-Sämpienjärvien sekä Puuskankosken kautta Tuusjärveen, joka
purkaa vetensä Tuustaipaleen kaivetun kanavan ja
1)

kääntyy itää kohti ja purkaa vetensä 7 a 8 km pitkän
puron, Luhtajoen, kautta Salajärveen.
Etelästä päin Salajärveen tuleva lisävesi käsittää
useita ·heti Salpausselän pohjoispuolella sijaitsevia järviä.
Se alkaa Alasenjärvestä, josta vesi juoksee 6.3 km pitkän,
NW -SE-suunnassa kulkevan Kymijärven länsi päähän.
Tämä purkaa, vetensä Kärkijärven ja Aivojärven kautta
Nastolan kirkon pohjoispuolella sijaitsevaan Kukkajärveen. Viimeksimainitussa järvessä on kaksi osaa, toisen,
eteläisemmän osan pääsuunta on lännestä itään ja toisen
etelästä pohjoiseen; se laskee Salajärveen.
Salajärven pohjoispäästä juoksee vesi itää kohti n.
km:n pituisen Salajoen kautta Ruuhijärveen, jonka pituus
on 6.2 krn ja pinta-ala 8.5 km 2 •
Ruuhijärven eteläpäästä jatkuu vesijakso kaakkoa
kohti n. 2.5 km pitkää jokea myöten S-N-suuntaisen
Sylvöjärven pohjoispäähän, jonka vedenpinta on ainoastaan metrin verran ylempänä Arrajärven vedenpintaa.
Sylvöjärven pohjoispäästä viepi vihdoin 3. 7 km pitkä
ja mutkainen Arrajoki vedet Arrajärveen, jonka vedenpinta, kuten jo mainittiin, on yhtä korkealla kuin vedenI{ymijoessa. Sillä kohtaa, rnissä järvi laskee Kyrnion suurenpuoleinen suvanto.

Sylvöjärven alueella ei Hydrografinen toimisto toistaiseksi
ole toimittanut vaakituksia.

vähässä määrin myöskin alkuperäisen laskunsa, Tuusjoen, kautta Lahnaveteen. Viimeksirnainittu järvi laskee
Miekkakosken kautta Tarhaveteen, jonka taasen Naulasahni yhdistää Juolaveteen. Juolavedestä jatkuu pääreitti Virtasalmen kautta Sarkaveteen ja tästä Voikosken
kautta isollaiseen Vuohijärveen.
Vuohijärven alapuolella on koski, Siikakoski, sitten
virta ja taasen koski, Haarakoski, joka laskee pieneen
Siikajärveen; tämä purkaa vetensä Oravasalmen kautta
Suolajärveen. Suolajärvestä juoksee vesi kahta eri tietä,
jotka yhtyvät taasen yhdeksi ennen laskuaan Pyhäjärveen.
Järven päälaskussa on aivan likellä Suolajärveä pieni
virtojen katkaisema suvantotaipale, jota seuraa korkea
Verlankoski. Tämä laskee pieneen järveen, PieneenKamposeen, joka taasen Parikankosken virran kautta
purkaa vetensä l{amposjärveen. Tästä järvestä laskevat
vedet vihdoin pitkän Puolakankosken kautta Pyhäjärveen.
Suolajärven toisessa laskussa, n. k. Jaalan haarassa,
on sen yläosassa koko joukko pieniä koskia ja näiden
välillä olevia suvantoja. Viimeksimainituista on Sonnanjärvi suurin. Sonnanjärven ja Pyhäjärven välistä vesijaksoa kutsutaan Jaalanjoeksi ja siinä on m. m. kaksi
vähän suurempaa koskea, Jaalan-Myllykoski ja Sydänmetsänkoski.
Mä!ltyharjun reitti on 5,487.0 km 2 :n suuruinen. Tästä
alasta on 1,266. 9 km 2 eli 23.1 °/o vettä, 255.1 km 2 eli
4.6
peltoa, 273.5 km 2 eli 5.0% niittyä ja 3,691.5 km 2
eli 67.3% metsä- ja arvotonta maata.
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Suurin osa aluetta on moreeni- ja turvemaata. Hiekkamaita tapaa harvakseen siellä täällä yli koko alueen,
samoinkuin moniaita lyhyitä vierinkivisoraharjuja. Laajempia savimaita on l{älkänjoen luona Leivonmäellä ja
vesijakson suussa Pyhäjärven luona. Näkyvätä kalliota
on eniten Puulaveden ympäristössä ja alueen eteläosassa.
Mitä korkeussuhteisiin tulee on suurin osa aluetta
100 a 150 m korkeammalla kuin merenpinta; Kyyveden
pinta on n. 100 m ja Puulaveden n. 94 m yläpuolella
meren pintaa.
Suurin osa järviä samoinkuin purot ja laaksot kulkevat, varsinkin reitin pohjoisosassa, NNW-SSE-suunnassa.
Kyyvesi, Mäntyharjun reitin ensimäinen suurempi
kokoamisallas, on NNW-SSE-suunnassa 33.5 km pitkä;
sen suurin leveys on 10.0 km sekä pinta-ala 146.6 km 2 •
Vedenpinnan korkeus on 100.09 m yli NN, kun Haukivuoren aseman pohjoispuolella sijaitseva asteikko N :o 74
osoittaa 60 cm. Syvyys on mitattu muutamin paikoin
järven isoimmalla selällä, PoroselälLä, ja se· vaihtelee
6:sta 13:ta metriin. Järvi on täynnä metsäisiä saaria
ja sen rantoja, paitsi itäistä, joka on verrattain ehyt ja
suora, silpovat lukuisat NNW-SSE-suunnassa kulkevat
lahdelmat. Lähinnä vedenpintaa ovat rannat usein
kivisiä, väliin kallioisia, jota vastoin järven ympäristö
suureksi osaksi on alavaa suomaata.
Järven itärannalla on Haukivuoren kirkko ja siitä
pohjoiseen päin seuraa Savon rata järven itärantaa useita
km:iä. Samalla rannalla kirkon pohjoispuolella on yksiraaminen höyrysaha. l{yyvedellä kulkee kaksi höyryvenettä.
Kyyveteen Iaskevista vesijaksoista ovat tärkeimmät
Pitkäjärven ja Härkäjärven lisävedet.
Piikäjäi:ven lisävesi alkaa pienestä Hirvijärvestä, lähellä Rautalammin reitin rajaa, ja jatkuu tästä SSE-suuntaan Savonradan
lähellä sijaitsevaan Isoon-Naakkimajärveen. Viimeksimainitusta
järvestä kulkee vesijakso yleisin piirtein katsottuna ensin länteen
päin ja sitten luoteista kohti Niskajärveen. Tähän laskee pohjoisluoteisesta päin Lahnajärvestä tuleva Perkajoki, joka purkaa
vetensä eteläkaakkoa kohti Vahvasjärveen. Tästä virtaa vesi
luoteiseen päin pieneen järveen, johon luoteisesta laskee 8.2 km
pitkä Pyhäjärvi. Yhtyneet vesimäärät kulkevat sitten n. 3 m
korkean Porsaskosken kautta Pitkäänjärveen ja tästä edelleen
SSE-suunnassa Kyyveteen.
Härkäjärven lisäveteen kuuluu. Ylimäinenjärvi, Kutomajärvi,
Härkäjärvi ja muutamia muitakin järviä, joidenka yhteinen sadealue on 237.1 km2.
Vuosina 1865-1870 laskettiin Kyyveden ja Rauhajärven
vedenpinnat 1. 78 m (6 jalkaa) matalanveden pintaa alemmaksi.

Rauhajärven pääsuunta on, kuten Kyyvedenkin, pohjoisluoteisesta eteläkaakkoon. Järven pituus on 12.0 km,
sen suurin leveys 2. 7 km ja pinta-ala 16.2 km 2 ; sadealueen
pinta-ala on 1,474.4 km 2 • Vedenpinnan korkeus on 99.49 m
yli N N. Rannat ovat kivisiä, usein pitkälti matalia, ja
ympäröivät maat suureksi osaksi soita.
Kuten jo mainittiin, laskettiin Rauhajärvi 1. 78 m samaan
aikaan kuin Kyyvesikin.

Läsäkoski eli Kyykoski, joka viepi veden Rauhajärvestä
Puulaveteen, on n. 3 km pitkä, suunnilleen itäkoillisesta
länsilounaiseen juokseva vesijakso, jossa putousta on
5.11 m.

Kuva 73.

Läsäkosken kanava (vastavirtaan) 24/vm 1909.

Tämän kosken 2 km pitkä yläosa oikaistiin ja syvennettiin vuosina 1865-1869 edellä selitettyjen järvien
laskemista varten, joten se nykyään on kanavan tapainen.
Kanavoidun osan putous on matalanveden aikana 1. 26 m,
keskiveden aikana 1.34 m ja korkeanveden vallitessa
(1899) 1.67 m. Leveys on n. 20 m ja syvyys 1.0 a 1.5 m.
Pohja on kiviperäistä soraa, rannat ovat 2 a 3 m:n korkuisia ja kivisiä. Kanavan ylitse kulkee Mikkelin ja
Kangasniemen välinen valtamaantie, jota varten on
rakennettu 3-kaarinen, puinen tukiansassilta. Sillan maatuet ja pilarit ovat kivestä (kuva 74).

Kyyveden lounaispuolesta juoksee vesi Rauhasalmen
kautta Rauhajärveen.
Rauhasalmi on CfJ muotoon taipunut, n. 500 m pitkä
salmi, jossa on kaksi suvannon erotlamaa virtaa. l{oko
putous on 0.60 m, matalanveden aikana 0.55 m ja korkeanveden vallitessa 0. 65 m. Virtojen leveys on n. 10 m
ja syvyys 1 m. Niiden pohja on kiviperäistä soraa.
Salmi perattiin vuosina 1869 ja 1870 ennenmainitun laskeruistyön yhteydessä.

Kuva 74.

Silta Läsäkosken yli (myötävirtaan) 24fvm 1909.
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Muutamia satoja m maantiesillan alapuolella seuraa
kanavoitua osaa kolmihaarainen koski, jonka putouskorkeus on n. 2. 8 m.
Keskimäisessä koskihaarassa, jonka sulkee luukuilla
varustettu puinen pato, on länsirannalla saha ja itäran-

Kuva 75.

Läsäkoski (myötävirtaan) 4/vm 1909.

nalla mylly, molemmat konsuli Hamfelt'in omistamia.
Sahassa, jota käyttää 70 hv. vesiturbiini ja tarvittaessa
myöskin höyryvoima, on 2 kpl. yksinkertaista ja yksi
kaksoisraami sekä 12 sirkkelisahaa, ja siinä sahataan
sekä koivuja että petäjiä. Uittoa varten on tässä uittoruuhi (kuva 76). Kosken pohjoinenkin haara on tarpeen
vaatiessa sulettu väliaikaisella padolla.

Kuva 76.

Läsäkoski (vastavirtaan) 4/vm 1909.

Jo vuonna 1839 anoi kolleegiasessori G. I. Pistolekors Mikkelin kuvernööriitä lupaa perustaa paikalle sahan patoineen. Tämä
anomus hylättiin, koska pohjoisessa koskihaarassa jo silloin oli
jouhomylly ja uusi patoaminen olisi tehnyt n. k. Vanhanmäen
soiden viljelemisen mahdottomaksi. Kun hakija oli vuokrannut
mainitut suot 50 vuodeksi ja sitoutunut muuttamaan myllyn
pohjoisesta haarasta sahan luokse, lienee hakemukseen suostuttu
1840.

Kosken alapuolella on n. 500 m pitkä matalarautainen
suvanto ja tätä seuraa toinen pitkä ja kivinen, pienem-

pien suvantojen katkaisema koski, joka ulottuu Puulaveteen saakka. Tämän kosken ohi, jonka putous on
n. 1 m, on kaivettu kanava ja siihen on rakennettu mylly
lähelle Puulaveden rantaa.
Kappaleen matkaa Läsäkosken suusta kaakkoon päin
on Puulavedessä lastauspaikka, joka kapearaiteisen radan
kautta on yhteydessä Läsäkosken sahan kanssa. Sahatut puutavarat kuljetetaan ensin tätä rataa myöten ja
sitten proomuissa järven poikki Otavan satamaan Savonradan varrella.
Kuten jo aikaisemmin mainittiin on Läsäkosken yläosa perattu
ja syvennetty Kyyveden ja Rauhajärven vedenpintojen laskemista varten 1. 7 8 m :llä.
Kysymyksessä olevaa työtä varten, jonka kautta luultiin
saatavan 14.765 tynnyrinalaa vesiperäistä suota ja korpimaata
mainittujen järvien ympärillä viljelyskelpoiseksi, sitoutuivat
osakkaat antamaan tarpeellisia puuaineksia ja 27,200 päivätyötä, jota paitsi työhön myönnettiin 80,000 smk:n suuruinen
valtion-määräraha, jo~ta kuitenkin osallisten tuli maksaa takaisin
valtiolle toinen puoli 15 vuoden kuluessa, työn alkamisesta
luettuna. Sen ohessa määrättiin Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen määrärahoista maksettavaksi 36,000 mk, mikä summa
työn aikana vielä lisättiin 21,800 markalla, koska huomattiin, että
kanavasta oli melkoinen määrä kalliota poistettava sekä että
Rauhasalmi ja myöskin toinen salmi, Kermäharju, oli syvennettävä.
Töihin ryhdyttiin kesällä 1865. Läsäkosken suuhun Rauhajärven luona tehtiin 267 m (150 syitä) pitkä pato ja tämän suojassa syvennettiin ja suorennettiin matka järvestä Läsäkosken
sahalle mainittuna vuonna ja myöskin vuosina 1866, 1867 ja
1868. Kosken perattu osa, joka tuli 17.8 m (60 jalkaa) leveäksi
pohjasta, oli ennen S:n muotoinen ja sen leveys vaihteli 90 ja
300 m:n välillä. Samalla tehtiin vesijakson yli uusi 31 m (105
jalkaa) pitkä silta (kuva 74) Mikkelin ja Kangasniemen välistä
valtamaantietä varten, josta myöskin lyhyt osa uudestaan rakennettiin.
1869 revittiin väliaikainen pato Läsäkosken suusta ja kuljetettiin Rauhasalmeen, missä se jälleen rakennettiin 103 m (58
syitä) pitkäksi. Kun Rauhajärvi oli laskettu, suoritettiin työt
Läsäkoskessa loppuun 1869 vähäisemmän patolaitteen suojassa.
Samana ja seuraavana vuonna 1870 tehtiin kaivuu- ja ampumistöitä Rauhasalmessa ja Kermäharjun salmessa.
Edellä kerrottua laskeruistyötä varten suoritettiin 23,062 Y4
osakaspäivätyötä ja käytettiin 141,630: 18 Smk valtiovaroja,
josta kuitenkin 4,418 mk jälleen maksettiin laiminlyötyjen osakaspäivätöiden johdosta toimitettuin ulosmittausten kautta.

Puulaveden ylt'yleensä saaria täynnä oleva ja pitkien
niemien silpoma järvi on NW-SE-suunnassa 50 km pitkä
ja leveimmältä kohdaltaan n. 25.5 km laaja. Vesiala on
467.3 km 2 joten järvi on suuruudelleen kolmas Kymiioen
vesistön järvistä. Järven sadealue on 3,219.4 km 2 ja sen
vedenpinnan korkeus on 94.38 m yli N N Otavan satamassa sijaitsevan asteikon N:o 76 näyttäessä 0.37 m.
Puulaveden pääosan jakaa kahteen selkään, pohjoiseen
ja eteläiseen, NW-SE-suunnassa kulkeva saarijono,
jonka saarista suurimmat ovat Puukonsaari, Isosaari ja
Saarikuitunen. Tästä pääosasta ulkonee joukko pitkiä
lahdelmia eri suuntiin. Niinpä pistää eteläisestä selästä
luoteista kohti pitempi lahti, joka Saarikuitusen pohjoispuolella olevan Paulasalmen kautta myöskin on yhteydessä pohjoisen selän kanssa.
Tämä on lännessä yhteydessä Siikaveden kanssa, mistä
Puulaveden vanha lasku, Pirtinjoki, alkaa, ja jatkuu
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sitten n. 12 km pohjoiseen, ensiksi Haapaselkä ja sitten
Kollwnselkä nimisenä. Pääselän koillisosasta ulkonee
ensin pohjoista, sittemn1in luoteista kohti, aina l{angasniemen kirkon toiselle puolen asti ulottuva selkä. Itäpuolella on suuren selän jatkona sarja pieniä selkiä,
joiden välillä olevia salmia myöten kulkee sangen mutkikas kulkuväylä Savon radan varrella olevaan Otavan
sata1naan.
Puulaveden suurin syvyys on 48 m, ja pääselän keskisyvyys on 15.7 m.
Järven ympäristö ja saaret ovat korkeita, metsää
kasvavia ja kallioisia moreenikukkuloita, joitten välillä
olevat alavat suomaat verrattain Inonin paikoin tunkeutuvat aina veden rajaan asti sekä lahdenpohjissa että
niemien nenissä. Viljelysmaita on hyvin harvassa ja
eniminäkseen korkeammalla, kukkuloilla. Moreeni- ja
kalliorannat ovat yleensä korkeita, jälkimäiset usein
jyrkkiä ja Inuutamin paikoin aaltojen uurtamia. Pääselältä Kangasnieinelle menevän lahden rannat ovat
matalampia, vuorista köyhempiä ja kivisiä.
Puulavedellä on säännöllinen höyrylaivaliike viitoitettuj a vä'yliä myöten Otavan satamasta l{angasniemen
kirkolle ja l{ortesalmelle järven länsirannalla sekä Hirvensalmen kirkonkylään Liekonveden rannalla, mihin järveen Puulavesi purkaa vetensä Suonsalmen kautta.
Liikennettä varten 1. 5 m syvässä kulkevilla laivoilla
perattiin ja syvennettiin vv. 1889-1895 erinäisiä salmia
Otavan ja l{angasniemen välisessä väylässä.

Otavan sataman ja Kangasniemen välinen väylä, jonka koko
pituus on 60 km, kulkee Otavasta ensiksi n. 7 km pohjoisluoteiseen
kapeata reittiä myöten, jonka rannat ovat vaihtelevaisia, osaksi
kallioisia ja korkeita, osaksi kivisiä ja loivia, osaksi matalia.
Tällä matkalla on kaksi kanavaa, Likaisensalmen kanava ja
perattu Kellosalmi.
Likaisensalmen kanava on kaivettu niemen läpi, joka on kivensekaista soraa ja kalliota. Kanava on 125 m:n pituinen, sen
pohjaleveys on 7.1 m, syvyys matalanveden aikana 1.8 m
ja sen kivellä päällystettyjen sivujen kaltevuus 1 : 1.5. Kanava
rakennettiin vv. 1889-1893 käyttämällä kahta laatikkopatoa.
Ennen kanavan rakentamista yhdisti niemen kummallakin puolen
olevat vedet toisiinsa kapea salmi, jonka putous oli 0.09 m.
Kellosalmi on n. 900 m:n pituinen; ennen perkansta oli siinä
putousta n. 0.03 m. Salmen molemmissa päissä ovat rannat
kalliota, keskiosassa suomaata. Kumpainenkin suu syvennettiin
samalla kuin Likaisensaimikin ja yhtä syväksi ja leveäksi kuin
sekin. Kaivamis- ja louhimistyöt toimitettiin patojen suojassa.
Samalla rakennettiin kivisille maatuille salmen yli puinen riippuansassilta, jonka kannatusväli on 9 m.
Kellosaimesta edelleen jatkuu ahdas väylä, kiemurrellen korkeitten kalliorantojen ja alavien suomaitten välillä, ensiksi n.
7 km lounaaseen, sitten n. 6 km pohjoisluoteiseen mannermaan
ja suurehkon Pääskynsaaren välillä, jonka jälkeen se jatkuu lounaaseen ja länteen viimemainitun saaren pohjoispään ohitse.
Tällä välillä on likellä Kellosalmea Punapuldnsalmi, joka myöskin
perattiin vv. 1890 ja 1894-1895.
Pääskynsaaren pohjoispään kohdalla jakautuu väylä kahteen
haaraan, joista toinen kulkee länteen Puulaveden suuren selän
yli Hirvensalmelle ja Kortesalmelle ja toinen pohjoiseen ja luoteiseen Kangasniemelle.
Jälkimäinen väylä kulkee Vanhasalmen ja muutamien muitten kapeitten salmien kautta ensiksi pohjoiseen ja sitten luoteiseen Väisälänsaaren ja Viljakkalan saaren itärantoja myöten,
kääntyy sitten pohjoiseen, kulkee Lapinsalon itäpuolta ja jatkuu

Ukonsalmen eli Rullatsalmen kautta Vuojaselkään, johon Läsäkoski laskee. Pääskynsaaresta Vuojaselkään on matkaan. 21 km.
Eteläosan rannat ovat korkeita sekä kallioisia tai kivisiä, pohjoisempana on kallioita yhä harvemmassa, ja rannat ovat kivistä
soraa tai turvetta. Ukonsalmi eli Rullatsalmi ruopattiin v. 1894
12.2 m:n levyiseksi pohjalta ja 1.8 m:n syvyiseksi matalanveden
aikana. Vuojaselällä kulkee väylä luoteiseen, kääntyy sitten
etelälounaaseen Kotkan- eli Rautamullansalmen ja Vaimosalmen
kautta ja jatkuu vihdoin luoteiseen Kangasniemen laiturille.
Tämä väli on n. 18 km. Rannat ovat yleensä verrattain matalia
ja kivisiä. Kotkan- eli Rautamullansalmi perattiin samalla kuin
Ukonsalmikin, ja Vaimosalmi syvennettiin ja laajennettiin vv.
1889-1895 sekä ruoppaamalla, että myöskin patojen suojassa
tehdyillä kaivaustöillä.
Puulaveden syvennystöitten kokonaiskustannukset vv. 18891895 nousivat 109,391: 69 smk:aan.

Puulavesi ja vain 0.02 m sitä alempana oleva Liekonvesi laskettiin vv. 1831-1854 toimitetun suurenmoisen kanavoimis- ja
perkaustyön kautta n. 2.5 m alemmaksi entistä keskivedenkorkeuttaan.
Valmistavat tutkimukset tätä tarkoittavaa työtä varten toimitti jo v. 1819 insinöörikapteeni Fredr. Ad. Hällström, joka
viimemainittuna vuonna m. m. toimitti vaakituksen Puulaveden
luonnollista laskuväylää myöten Pirtinjoen, Kälänkosken, Suonteen y. m. kautta Päijänteelle asti sekä järven nykyistä laskuväylää pitkin Pyhäjärvelle. Tätä ennen oli kapteeni Gustaf von
Becker toimittanut punnituksen ensinmainittua väylää myöten,
samoinkuin myös Puulavedeltä Lahnavedelle, ja lienee hän
ehdottanut, että Puulavesi laskettaisiin sen luonnollista laskuväylää perkaamalla. Tätä ehdotusta vastustaa Hällström lausunnossaan, väittäen, että järven vedenpinnan laskeminen luonnollisen väylän perkauksen kautta on mahdoton, koska suvannot
ovat hyvin pitkiä ja matalia ja koskien putoukset pieniä, jonka
ohessa kosket useimmissa tapauksissa ovat juuri järvien yläpuolella. Sitävastoin arvelee Hällström, että laskeruistyö voitaisiin helposti toimittaa, jos kaivettaisiin kanava Puulaveclestä
(Liekonvedestä) Metsälampeen ja vesijakso tästä alkaen Pyhäjärvelle asti perattaisiin ja laajennettaisiin, niin että Puulaveden
vesi voisi esteettä tätä tietä laskea. Mitä laskuhankkeen hyötyyn
tulee, ei Hällströmillä näytä siitä olleen varsin suuria toiveita,
sillä esityksenään hän mainitsee, että järven etelä- ja länsipuolella, missä hän oli matkustanut, >>ei ollut viljelyskelpoista maata,
ellei ehkä järvien horisontin alla. Suomaat, joitten viljelemisestä
asukkaat toivovat saavansa suurta hyötyä, ovat korkeitten hiekkaharjujen reunoilla ja siis hiekkapohjaisia.>>
Kysymys järven laskemisesta jäi sikseen, kunnes armollisen
kirjeen kautta 14 p:ltä marrask. 1827 Koskenperkausjohtokunta
sai käskyn >>jotta, niin paljon kuin mahdollista on, Savon ja Karjalan väestö autettaisiin nykyisestä voimattomuudestaan ja
köyhästä tilastaan varallisuute~n ja hyvään oloon>>, laskea »näihin maakuntiin rajoittuvia tai kuuluvia suurempia sisäjärviä,
ja niitten joukossa etupäässä Puulavettä, joten ympäristön
asukkaille saatettaisiin tilaisuus tarpeellisen pellon- ja niitynviljelykseen.>> Tämän armollisen käskyn johdosta antoi Koskenperkausjohtokunta insinööriluutnantti Munekilie toimeksi tutkia
kapteeni Hällströmin ehdottamaa väylää ja laatia työn suunnitelma ja· kustannusarvio.
Insinööriluutnantti Munck toimitti tutkimuksen v. 1828
ja jätti 25 p. heinäk. seuraavana vuonna ehdotuksen, jonka
mukaan Puulaveden vedenpinta oli alennettava 6 jalkaa. Ehdotuksen mukaan, jossa m. m. lausutaan, että >>hyötyä pidetään
arvaamattomana, vaikkakin ympärillä olevien vesiperäisten
soitten ja rämeitten pohja on suurimmaksi osaksi hiekkaa»,
tuli kaivaa kanava Puulavedestä (Liekonvedestä) Kissakosken
kaivetun puron ohitse Vähään-Metsälampeen, jonka ohessa vesijakso viimemainitusta järvestä Pyhäjärvelle asti olisi perattava
ja laajennettava, sekä lisääntyneen vesimäärän takia pelättävien
tulvien ehkäisemiseksi, että myös erinäisten järvien alentamista
varten. Siten olisi Vahvajärvi laskettava 2 jalkaa, Tuusjärvi
11
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6 jalkaa, Lahnavesi 2 jalkaa ja Vuohijärvi 2 jalkaa. Kustannukset
arvioi insinööriluutnantti Munck 127,475 päivätyöksi ja 52,780
ruplaksi pankkiosotuksia, vastaten n. 60,000 mk.
Insinööriluutnantti Munckin keväällä 1829 pitämissä kunnankokouksissa Joutsassa, Hartolassa, Kangasniemellä, Mikkelissä,
Hirvensalmella ja Mäntyharjulla lupasivat asiaa harrastavat
maanomistajat yhteensä 112,310 päivätyötä. Sitten kun Mikkelin
kuvernööri oli hylännyt useitten maanomistajien päätösten johdosta tekemät valitukset, hyväksyi Koskenperkausjohtokunta
8 p. helmik. 1831 insinöörikunnan silloisen päällikön, everstin
vapaaherra Rosenkampffin laatiman työsuunnitelman, jonka
mukaan työ valmistuisi 10:ssä vuodessa, sekä myönsi tarkoitusta
varten kustannusarvion vaatiman summan, 52,780 ruplaa pankkiosotuksia.
Työsuunnitelman mukaan jaettiin koko väli Puulavedeltä
Pyhäjärvelle asti kolmeen osaan eli työpiiriin. Ensimäiseen osaan
kuuluivat Pyhäjärven ja Lahnaveden väliset kosket, toiseen
osaan Lahnaveden ja Vähän-Metsälammen väliset kosket, kolmas osa oli Kissakosken kanava. Työt alotettiin v. 1831 insinööriluutnantti Munckin johdolla yhtaikaa kaikilla työasemilla,
m. m. ensimäiseen osaan kuuluvalla Verlankoskella. Verlankosken
perkauksen takia jäi kuitenkin Suolajärvep toinen lasku, Jaalan
haara, kuiville, jonka tähden Johtokunnan jo v. 1832 oli pakko
ohjelmaan ottaa myöskin tämän haaran koskien perkaus ja
myöntää erityinen määräraha tähän tarkoitukseen. Töitä jatkettiin siltä kaikilla asemilla, ja syksyllä 1842 avattiin Kissakosken eli Hirvensalmen kanava ensi kertaa. Työ, jota pidettiin
loppuneena Kissakosken alapuolella, oli tähän asti maksanut
10,251: 02 hopearuplaa, johon vielä ovat laskettavat osakkaiden
tekemät 99,245 päivätyötä.
Vv. 1843 ja 1844 laajennettiin Kissakosken kanava, josta oli
seurauksena, että Puulaveden vedenpinta, joka 10:nä ensimäisenä
kuukautena kanavan avattua 1842 oli laskenut 0. 7 jalkaa, v. 1844
aleni lisäksi 0.8 jalkaa eli siis yhteensä 1.5 jalkaa (0.45 m)
alemmaksi entistä alinta korkeuttaan. Kanavan avattua aikaansai lisääntynyt vesimäärä kuitenkin tulvia Vahvajärven, Lahnaveden, Tarhaveden, Juolaveden ja Sarkaveden rannoilla, jonka
ohessa eräs Ripatin koskilla oleva mylly joutui ihan veden valtaan, mikä kaikki todisti, että toimitetut laajennustyöt eivät
olleet riittäviä. Sentähden toimitettiinkin täydentäviä töitä eri
paikoilla vv. 1844-1852.
Kun kuitenkin Kissakosken kanava oli alentanut Puulaveden
vedenpinnan ainoastaan 1.5 jalkaa, päätettiin vielä syventää
kanavaa ja myöskin perata Puulaveden luonnollista laskuväylää.
Näitten töitten tuloksena oli, että järven vedenpinta vuoteen
1852 oli alentunut 6 jalkaa {1. 78 m), eli sen verran kuin alkuperäisessä suunnitelmassa oli arvioitukin.
Koska alasjuokseva vesi sillä välin oli osaksi hävittänyt Kissakosken kanavan, syvennettiin tätä vielä vv. 1852-1854, jonka
ohessa se vahvistettiin kivityksellä. Näitten töitten kautta aleni
järven vedenpinta vielä n. 2.5 jalkaa.
Kaikkien yllämainittujen vv. 1831-1854 suoritettujen töitten
loppukustannukset olivat 27,038: 29.5 ruplaa (n. 108,000 mk),
lukuun ottamatta osakkaiden suorittamia päivätöitä, yhteensä
103,624.
Kun kanavatyöt v. 1831 alotettiin, hakkautti vapaaherra
Rosenkampff maakiveen kanavan suuhun viivan, joka osotti
vedenpinnan keskikorkeutta ennen mainittua aikaa. Tähän
merkkiin verraten toimitettiin vuoteen 1860 asti vedenkorkeushavaintoja n. kerran kuukaudessa. Näitten havaintojen tuloksena on, että veden keskikorkeus vv. 1855-1860 oli 2.43 m
merkin alla, ja että vesi tällä 6-vuotisella aikakaudella oli korkeimmillaan 13 p. kesäk. 1857, nim. 1.90 m merkin alla, sekä
matalimmillaan 15 p. maalisk. 1859, nim. 3.01 m merkin alla.
Valitettavasti ei tätä merkkiä ole voitu löytää, josta syystä on
ollut mahdotonta vertailla entisiä ja nykyisiä vedenkorkeushavaintoja. Likimääräisen vertauksen voi kuitenkin saada järven
vanhojen rantaviivojen avulla, joita muutamin paikoin on vaakittu. Siten on Ryökäsveden entinen selvä rantaviiva huomattu
olevan 2.45 a 2.60 m yläpuolella veden keskikorkeutta aikakautena 1885-1909, jonka ohessa hiekkasärkkiä, jotka ennen olivat

veden alla, nyttemmin on tavattu Puulavedessä 1.5-2.0 m
saman keskivedenpinnan yläpuolella.

Puulaveden lisävesistä mainittakoon kolme luoteisesta laskevaa, nimittäin Mallosjärven ja Synsiäjärven
vesijaksot sekä Kälkänjoki ja järven itäosaan koillisesta
laskeva Korpijärven lisävesi.
Mallosjärven lisäveden sadealue on 118.4 km 2 • Kokoamissäiliö on 13.6 km 2 :n suuruinen 1\!Iallosjärvi, johon juoksee vettä
Sienijärvestä, Lahnalammesta y. m. pienistä järvistä ja joka purkaa vetensä lyhyen joen kautta Vuojaselästä ulkonevaan Vuojalahteen.
Synsiäjärven lisävesi, jonka sadealue on 162.2 km 2 , alkaa
· Ylännejärvestä, Siikajärvestä, Hirvilammesta y. m. järvistä likellä
alueen pohjoisrajaa. Mainituista järvistä kerääntyy vesi epäsäännölliseen Synsiäjärveen, jonka pinta-ala on 22.5 km 2 ja joka
Synsiänjoen ja Kaihlasen kautta laskee Kolhonselkään.
Kälkänjoki, jonka sadealue on 212.4 km 2 , laskee Siikaveden
selkään Puulavedessä.
Korpijärven lisävesi laskee Korpijoen kautta Puulaveden
kaakkoisosaan; lisäveden muodostaa pääasiallisesti Korpijärvi
ja eräät muut sen kanssa yhteydessä olevat järvet.
Korpijärvi laskettiin v. 1862 0.89 m (3 jalkaa)· alemmaksi
luonnollista vedenpintaansa. Kun järven pinta Korpikoskeen
rakennetun padon takia oli noussut 2 jalkaa luonnollisen pinnan
yläpuolelle, teki koko aleneminen 5 jalkaa. Laskutyötä varten
kaivettiin ja louhittiin kovan, kivisen soramaan ja liuskeentapaisen, pehmeän kallion läpi 157 m:n pituinen kanava, jonka
pohjaleveys oli 2 m. Kustannukset nousivat 272: 52.5 ruplaan,
johon vielä on laskettava 1,150 osakkaiden suorittamaa päivätyötä. Laskemisen kauttå arvioitiin n. 135 ha vesiperäisiä soita
ja rämeitä Korpijärven, Verijärven y. m. järvien ympärillä saadun
kuivatetuksi.

Puulaveden suuresta selästä juoksee vesi Suonsalmen
kautta Liekonveteen.

Kuva 77.

Maantiesilta Suonsalmen yli (vastavirtaan) llfrx 1909.

Suonsalmi on n. 3 km:n pituinen, sen putous on 0.02 m.
Rannat ovat yleensä alavia suomaita, länsiranta on kuitenkin salmen yläpäässä korkeampi ja viljelty. Salmen
alapään yli johtaa Mikkelistä Leivonmäelle vievän maantien kolmikaarinen silta (kuva 77).
Tämä osa salmea perattiin vv. 1895-1899 valtion kustannuksella sellaisen väylän aikaansaamiseksi, jonka vähin syvyys
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olisi 1.8 m, pohjaleveys 7.1 m ja pienin kaarevuussäde 100 m.
Samalla rakennettiin uudelleen salmen yli vievä silta ja väylä
viitoitettiin 9:llä kumpelilla. Työ maksoi 37,574: 73 smk.

Liekonveden pituus on luoteisesta kaakkoon lukien
10.5 km, sen suurin leveys on 2.2 km ja sen pinta-ala
16.2 km 2 • Vedenpinnan korkeus on 94.36 m yli NN
vedenkorkeuden ollessa 34 cm Hirvensalmen asteikolla,
sekä 94.61 m, verrattuna veden keskikorkeuteen vv.
1885-1909.
Rannat ovat yleensä loivia, ympäröivä alue on metsää
kasvavaa, osaksi viljeltyä moreeni- ja turvemaata; kallioita on myöskin muutamissa paikoin.
Järven kaakkoisrannalla on Hirvensalmen kirkko, ja
pohjoisrannalla, Suonsaimesta länteen, on tiilistä rakennettu höyrymeijeri.

yhdensuuntaisesti pohjoisesta etelään kulkevan Inatalan
harjun kanssa ja kääntyy sitten noin keskikohdallaan
luoteiseen ja laskee samaan suuntaan Vähään-Metsälampeen. Suusta suuhun on linnuntietä 1 km. Leveys
on n. 5 m, syvyys n. 1 m ja koko putous 5.16 m. Puron
alaosassa, missä maa on kovempaa, on mylly kahdella
kivi parilla.
Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen arkistossa säilytetyistä
asiakirjoista selviää, että ennen v. 1817 oli kevättulvan aikana
jonkun verran juossut vettä Liekonvedestä sen suon kautta, missä
Kissakosken puro nyt on.
Mainittuna vuonna rupesi mylläri Tamlander, jonka oli
valvottava Ripatin myllyjä, kaivamalla helpottamaan veden
juoksua suuremman vesimäärän hankkimista varten myllyille.
Täten syntyi puro, josta kuivinakin vuodenaikoina juoksi jonkun
verran vettä. Sittemmin jatkoivat Hirvensalmen kuntalaiset
kaivamista puron molemmissa päissä, jonka ohessa vesijakso
itsekin syvensi uomaansa.
Asiakirjojen mukaan, jotka koskevat ruununnimismies Landgrenin anomusta v:lta 1853 saada puroon rakentaa saha, olisi
mainittu Landgren myöskin vielä syventänyt puroa, luultavasti
jotta se ei jäisi kuiville, kun Liekonvettä laskettiin.

Kissakosken kanava, joka alkaa Liekonvedestä hieman
länsipuolella Myllyjoen yläsuuta, on idästä länteen mitaten n. 1 km:n pituinen, sen leveys on 20-30 m, syvyys
matalanveden aikana 1-4 m ja putous 5.16 m.

Kuva 78.

Maantiesilta Haukansalmen yli Hfix 1909.

Liekonvesi yhtyy kaakossa Hirvensalmen eli Haukansalmen kautta Ryökäsveteen. Salmen yli johtaa 4-kaarinen puinen maantiesilta, jonka kannatusvälit ovat
8.2, 12.0, 13.0 ja 8.2 m, ja jossa on höyrylaivaliikettä
varten kaksi aukkoa, toinen 7.8 ja toinen 8.6 m:n levyinen
(kuva 78).
Ryökäsvesi, joka on yhtä korkealla kuin Liekonvesikin, on
pohjoisesta etelään mitaten 14.2 km:n pituinen, sen suurin leveys
on 6.0 km ja pinta-ala 39.5 km 2 • Ympäristö on metsää kasvavaa moreeni- ja turvemaata.
Vv. 1902 ja 1903 ruopattiin yleisillä varoilla Ryökäsvedessä
oleva 1\Iuuttosalmi 10 m:n pohjaleveydeltä 1.80 m:n syvyiseksi
matalanveden aikana. Tämän työn kautta, joka maksoi 2,793: 99
smk, ulotettiin kulkuväylä Suonsalmelta Ryökäsveden etelärantaan.

Liekonvesi purkaa vetensä Vähään-Metsälampeen kahta
tietä, nim. l{issakosken kaivetun kanavan kautta sekä,
vaikkakin vähemmissä määrin, Kissakosken eli Myllyjoen
puron kautta.
Kissakosken puro, josta matalanveden aikana ju0ksee
n.' 1.8 m 3/sek ja korkeanveden aikana n. 10.6 m 3 /sek eli
suunnilleen· 1ho koko Liekonvedestä juoksevasta vesimäärästä, on n. 2 km:n pituinen. Se juoksee yläosassaan
suomaitten läpi, ensiksi lounaiseen, sitten eteläänpäin

Kuva 79.

Kissakosken kanava (vastavirtaan) 6/vm 1909.

Kanava kulkee yläpäässään tyynenä suomaitten läpi,
mutta murtautuu sitten matalan, kivisen soraharjun läpi
ja muodostaa kosken ennen laskuaan Vähään-Metsälampeen.
Tähän koskeen, sen länsirannalle likelle laskua, on
0. Y. l{issakoski A. B. viime vuosina rake.nnuttanut
paperitehtaan ja puuhiomon. Tehtaan pitää käynnissä
6 turbiinia (yhteensä 1,085 vaik. hevosvoimaa), joihin
johtaa vettä 306 m:n pituinen, 10.7 m:n levyinen ja
3.0 m:n korkuinen vaakasuorapohjainen puuränni. Käytetty putouskorkeus on 4.3 å 4.5 m. Rännin yläpäässä on
kosken yli kivisillä maatuilla varustettu pato, jota myöskin käytetään maantiesiltana. Padon länsiosassa on
rännia varten 8:lla puuluukuHa suljettava, 12.8 m leveä
aukko, ja itäosassa kaksi aukkoa, toinen 2.12 m leveä,
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Kuva 80.

Kissakoski (myötävirtaan) 4fiv 1911.

aijottua kalaporrasta varten ja toinen, 2.35 m leveä,
luukuilla varustettu, uittoränniä varten. Padon keskellä
on 13.85 m:n laajuinen pääaukko, jota voidaan neuloilla
järjestellä.
Niinkuin jo aikaisemmin mainittiin, alotettiin Kissakosken
kanavan kaivaminen v. 1831, ja työtä jatkettiin v:n 1842 syksyyn
asti, jolloin yläosa oli kaivettu 24 jalan levyiseksi ja 4 jalan
syvyiseksi. Vv. 1843 ja 1844 laajennettiin kanava 60 jalan levyiseksi, ja vv. 1845-1849 sitä vieläkin syvennettiin.

Kuva 81.

rauksena olisi ollut kanavan turmeltuminen. Tämän johdosta
kielsi Mikkelin kuvernööri Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunnan
pyynnöstä uiton kanavan kautta.
Raportissaan 25 p :Itä lokak. 1850 ilmoittaa rakennusmestari
Vikblom myrskyn repineen hajalle Bruunin Puulavedessä olleen
tukkilautan ja tukkien kulkeneen kanavan kautta, kuitenkin
vahinkoa aikaansaamatta.
Vuoteen 1849 asti toimitettujen töitten kautta olivat, niinkuin
jo mainittiin, Liekonvesi ja Puulavesi laskeneet 1. 78 m (6 jalkaa)
kanavan suulla olevaan maakiveen hakatun merkin osottaman
keskikorkeuden alapuolelle.
19 p. maalisk. 1852 ilmoitti insinöörikunnan silloinen päällikkö
eversti Stjernvall johtokunnalle, että »kahtena viimeisenä vuonna
on vesi uurtanut kanavaan syntyneen n. s. Kissakosken alapäätä
siten, että yhden ainoan loivan kosken sijasta on syntynyt kolme
eri koskea.» Tämän johdosta päätti johtokunta Stjernvallin
ehdotuksesta, että kanava vielä syvennettäisiin 3 jalkaa, jonka
lisäksi Kissakosken pohja ja sivut varustettaisiin 2 jalan paksuisella kivityksellä. Nämät työt toimitettiin vv. 1853 ja 1854 ja
niistä oli seurauksena, että Liekonveden vedenpinta vielä aleni
n. 0. 75 m (2.5 jalkaa).
Insinöörikapteeni Forstenin raporteista v:lta 1852 selviää, että
Kissakosken kaivaustyöt toimitettiin padon suojassa. Pato oli
aluksi kanavan yläsuussa, mutta se muutettiin n. 125 m alemmaksi, koska padon alapuolella olevan, suomaan läpi kaivetun
kanavan pohja ja sivut antoivat perään. Raporteista selviää
vielä, että kosken pohjalla tavattiin kalliota, joten saatiin varma
tuki kivitykselle.

Vähä-Metsälampi on pieni, tuskin 1 km:n pituinen
järvi, jonka rannat ovat kivisiä, verrattain korkeita ja
metsää kasvavia. Järven pohjoisrannalla on 0. Y. Kissakoski A. B :n .omistama höyrysaha.
Vähästä-Metsälammesta juoksee vesi Jokisillan virran
kautta Isoon-Metsälampeen ja täältä edelleen Tuhajoen
kautta Vahvajärveen.
Jokisillan virta on n. 60 m:n pituinen idästä länteen
mitaten, sen putous on 0.10 m ja pienin leveys 15 m.
Joen yli johtaa vanha puinen kaksikaarinen maantiesilta, jonka pylväs- ja maatuet ovat tukkiarkkuja ja jonka
kannatusvälit ovat 11 ja 9 m.

Kissakoski (vastavirtaan) 6/vm 1909.

Viimemainituista töistä mainittakoon tässä yhteydessä seuraavaa:
31 p. heinäk. 1848 ilmoittaa työn johtaja, insinööriluutnantti
Forsten, m. m.:
»Kanavan pohjasta on löydetty tavattoman suuria honganja kuusenjuuria. Tämä todistaa, että missä kanava nyt kulkee
vesiperäisten soitten kautta, siinä on ennen kasvanut mitä suuremmoisimpia oikeita mastopuita.»
Samassa raportissaan ilmoittaa Forsten, että kanava silloin
oli 5 jalan syvyinen, ja seuraavassa raportissaan, 5 p:ltä elok.
1848, hän kertoo havainneensa, että kanavan vesi oli uurtautunut
ainakin 2 jalkaa syvemmälle pohjasuon läpi ja muodostanut
pienen putouksen kanavan suun kohdalla.
14 p. kesäk. 1849 ilmoittaa Forsten kauppaneuvos Bruunin
aikoneen uittaa tuhansia sahatukkeja kanavan kautta, josta seu-

Kuva 82.

Silta Jokisillan virran yli 3/x 1910.

Jokisillan virta perattiin v. 1839 Puulaveden laskutöitten
yhteydessä, ja sitä laajennettiin ja syvennettiin vielä v. 1865
samalla kertaa kuin Tuhajoen ja Ripatin koskiakin. Edellisenä
vuonna rakennettiin myöskin uudelleen virran yli johtava silta.
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Iso-Metsälampi on n. 1.8 km:n pituinen, lännestä itään
ulottuva, 2-3 m:n syvyinen, metsää kasvavien kukkuloitten ympäröimä järvi, jonka rannoilla on paljon lahtia
ja niemiä.
. Aikaisemmin laski vesi Isosta-Metsälammista pohjoista
kohti Vahvajärveen Kuikjoen, Myllylammen ja 1\Jyllylammenjoen kautta, mutta Puulaveden laskutöitten yhteydessä kaivettiin vv. 1838-1839 nykyinen, idästä länteen
juokseva lasku, Tuhajoki, suoraan Vahvajärveen.
Tuhajoessa on lähinnä Isoa-Mets~ilampea 200 m:n
pituinen tyyni virta, jonka putous on 0.04 m. Tätä seuraa
kahden putouksen muodostama Tuhakoski.
Ylä-Tuhakoski on 70 m:n pituinen ja 0.88 m:n korkuinen; sen rannat ovat verrattain matalia, kivisiä ja lehtimetsää kasvavia. Lyhyen, lammentapaisen suvannon,
Tuhalammen jälkeen seuraa toinen koski.
Ala-Tuhakosken pituus on 100 m, putous 0.14 m ja
leveys 25-30 m. Koski on kivinen ja rannat ovat matalia
ja metsää kasvavia. Tukinuiton helpottamista varten on
eteläranta varustettu tukkiseinällä.

Ylä-Ripatinkoskessa, joka seuraa kanavan jälkeen, on
putousta 1.27 m 200 m:n matkalla. Leveys on jokseenkin
sama koko matkalla, nim. n. 20 m. Pohja ja rannat
ovat kivensekaista soraa; rannat ovat n. 5 m:n korkuisia.
Kosken alapäässä, sen luoteisrannalla, on vesivoimalla
käypä osuusmeijeri johtopatoineen, ja aivan tämän yläpuolella johtaa kaksikaarinen kivisille pylväille ja maatuille rakettu puinen maantiesilta kosken yli. Sillan
yläpuolella on kosken lounaisranta 20 m:n matkalla
kivillä päällystetty.

Tuhajoki perattiin uudelleen v. 1865.

Vahvajärvi on pohjoisluoteisesta eteläkaakkoon 11.0
km:n pituinen, sen suurin leveys on 3.2 km ja sen pintaala 17.4 km 2 • Vedenpinnan korkeus on 88.04 m yli NN.
Rannat ovat yleensä korkeita, osaksi kallioisia, ympäristöllä on pääasiallisesti metsäisiä moreenikukkuloita,
siellä ja täällä tavataan viljelyksiä; myöskin suomaata
on muutamin paikoin.
Vahvajärvi oli ennen, niinkuin jo mainittiin, uittokanavan
kautta yhteydessä Suonteen kanssa.

Vahvajärven eteläisimmästä osasta jatkuu vesijakso
kaakkoista kohti Ripatin kanavan sekä Ylä- j-a AlaRipatinkoskien kautta Isoon-Sämpienjärveen.

Kuva 83.

Ripatin kanava (vastavirtaan) 6/vm 1909.

Ripatin kanava on 1,080 m:n pituinen, sen putous on
1.10 m ja leveys 20-60 m. Pohja on kivensekaista
soraa. Rannat ovat yleensä matalia ja lehtimetsää kasvavia.

Kuva 84.

Ylä-Ripatinkoski (vastavirtaan) 6/vm 1909.

Ylä- ja Ala-Ripatinkoskien· välillä on 160 m:n pituinen ja 70-105 m:n levyinen suvanto.
Ala-Ripatinkoski on 150 m:n pituinen, sen putous
on 2. 40 m. Kosken vapaan profiilin leveys on n. 20 m.
l{osken lounaisrannalla on veromylly kolmella kiviparilla. Vesi johdetaan siihen 115 m:n pituista, 2-9 m:n
levyistä johtokanavaa myöten, joka yläpäässään on kaivettu rannan läpi ja alapäässään on rannan ja sen kanssa
yhdensuuntaisesti kulkevien kivillä täytettyjen tukkiarkkujen muodostama. Mylly käyttää n. 1.5 m:n suuruista putouskorkeutta.
Koillisrantaa myöten kaivetun kanavan yläpäässä on
kaksi myllyä, toinen yhdellä, toinen kahdella kiviparilla;
jälkimäirien on varustettu 25 hevosvoiman turbiinilla.
Nämät myllyt (kuva 85) käyttävät hyväkseen n. 2 m:n
suuruista putouskorkeutta.
Näitten viimemainittujen myllyjen yläpuolella pistää
virtaan vinosti 20 m:n pituinen kivillä täytetyistä tukkiarkuista rakennettu johtopato. Myllykanava on yläpäässään sulettu padolla, jota myös käytetään siltana,
ja vesi johdetaan myllyille kahden ri. 5 m:n pituisen
rännin kautta. Yhteisen laskukanavan pituus on 90 m
ja leveys 3.5 m; se laskee suoraan Isoon-Sämpienjärveen.
Hällströmin tiedonannoi1 mukaan v:lta 1819 olisivat Hirvensalmen kuntalaiset jo v. 1817 peranneet Ripatinkoskia, josta
syystä Vahvajärven vedenpinta olisi alentunut n. 3 jalkaa.
Insinööriluutnantti Munckin v. 1828 laatima Puulaveden
laskemista koskeva suunnitelma sisälsi myös ehdotuksen Vahvajärven laskun laajentamisesta ja syventämisestä, sekä sen yläpäässä, nykyisessä Ripatin kanavassa, jota silloin kutsuttiin
Jokisillan virraksi, että Ylä- ja Ala-Ripatinkoskissa; työn tarkoi-
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tuksena olisi ollut ei ainoastaan Vahvajärven seudun suojeleminen
tulvavaaralta, vaan myöskin järven vedenpinnan laskeminen 2
jalkaa alemmaksi. Ehdotuksen mukaan tulisi sitäpaitsi AlaRipaiinkoski muuttaa n. s. myllykoskeksi, johon Ylä-Ripatin,
Tuustaipaleen ja Kälän myllyt muutettaisiin, ja rakennettaisiin
yhteen. Ehdotuksen mukaisesti toimitettiinkin vv. 1837-1840
perkauksia kyseessä olevassa vesijaksossa, jonka ohessa eräs
mylly muutettiin Ylä-Ripatinkoskelta Ala-Ripatinkoskelle, jonne
se uudelleen rakennettiin alapuolelle koillisrannalla olevaa myllyä.
Molemmille myllyille rakennettiin yhteinen ränni ja tulvakannella varustettu pato, viimemainittua käytettiin myös siltana
laajennetun kosken yli.
Kun Kissakosken kanava vv. 1843-1844 oli laajennettu 60
jalan levyiseksi, lisääntyi alasjuokseva vesimäärä niin paljon,
että osa Vahvajärven ympäristöä joutui tulvan alle, ja YläRipatinkoskelta Ala-Ripatinkoskelle muutettu mylly joutui
kokonaan veden valtaan. Viimemainittu mylly muutettiin sentähden v. 1844 vastakkaiselle eli lounaisrannalle yllämainitun
padon kohdalle.
Syksyllä v. 1845 oli kuitenkin Ripatin mylläri laudoilla vähentänyt padon aukkoa yläpuolella tulvakantta, ja jäätymisen
alkaessa nousi vesi padon yläpuolella 3 jalkaa, sillä seurauksella,
että vesi 16 p. jouluk. 1845 ei ainoastaan syönyt padon perustuksia lounaisrannalla, vaan myöskin hävitti myllärin rakennukset. Tämän johdosta antoi Tie- ja· vesikulkulaitosten johtokunta v. 1846 muuttaa molemmat myllyt n. 60 m ylemmäksi ja
rakentaa ne uudelleen nykyiselle paikalle, koillisrantaa myöten
kaivetun kanavan yläpäähän. Ala-Ripaiinkosken hävitetyn
sillan asemesta rakennettiin samana vuona uusi silta Ylä-Ripaiin yli.
Kun vedenpinta Vahvajärvessä ja sen yläpuolella olevassa
Isossa-Metsälammessa sekä Vähässä-Metsälammessa 1840- ja
1850-luvulla yhä oli niin korkealla, että se saattoi vahinkoa
ympäristön tiluksille, laajennettiin v. 1865 Ripatin kanava
17.8 m:n (60 jalan) levyiseksi pohjalta ja 2.4 m:n (8 jalan) syvyiseksi Vahvajärven vedenpinnan keskikorkeuteen nähden. Samalla
laajennettiin Tuhajokea ja Jokisillan virtaa. Työt toimitettiin
patojen suojassa, joita oli rakennettu eri työpaikoille ja Kissakosken kanavan yli. Niihin töihin käytettiin Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen käyttövaroja 14,256: 26 smk.

Sämpiensalmi

Ala-Ripaiinkoski (vastavirtaan) 6/vm 1909.

Ala-Ripatinkosken alta alkaa Iso-Sämpienjärvi, joka
taas Sämpiensalmen kautta yhdistyy V ähään-SämpienJarueen. Molempien järvien suunta on luoteisesta kaakkoon ja niiden pituus yhteensä n. 4 km; leveys ei ole
täyttä 1 km:ä.
Iso-Sämpienjärvi on korkeitten, metsäisten rantojen
ympäröimä, V ähän-Sämpienjäruen rannat ovat matalia
ja kaislaa kasvavia.

kaksihaarainen,

sen

putous

on

Vähä-Sämpienjärvi laskee Puuskankosken kautta Tuusjärveen.
Puuskankoski, joka juoksee lounaissuuntaan, on n.
1. 3 km:n pituinen; se!l putous on 2. 62 m. Sekä ylä- että
alapuolella on lyhyt suvanto. Rannat ovat 2-3 m:n
korkuisia, paitsi kosken suulla Tuusjärven puolella, missä
ne ovat alavia suomaita.

Kuva 86.

Puuskankoski (vastavirtaan) 6/vm 1909.

Kosken itärannalla on kolmella kiviparilla käypä
mylly, johon vesi johdetaan rantaan kaivetun kanavan
kautta. Kosken yläosan yli johtaa yksinkertainen puinen
maantiesilta (kuva 86).

. Kuva 87.

Kuva 85.

on

0.03 m.

Puuskankoski (myötävirtaan) 11/Ix 1909.

Vv. 1833-1839 perattiin ja suorennettiin Puuskankoski muitten Pnulaveden laskutöitten yhteydessä.

Tuusjärvi, joka yläosassaan kulkee luoteisesta kaakkoon ja alaosassaan pohjoisesta etelään, on n. 6.8 km:n
pituinen; sen suurin leveys on 1. 7 km ja pinta-ala
6.5 km 2 • Järven sadealue on 3,601. 7 l{m 2 , ja vedenpinnan
korkeus on 80.62 m yli NN. Rannat ovat kivisiä, ympäristö on metsää kasvavaa moreenimaata, missä siellä
täällä on viljelyksiä; itärantaa myöten kulkee vierinkivisoraharju.
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Tuusjärvestä juoksee vesi Lahnaveteen kahta eri tietä.
Pääosa juoksee Tuustaipaleen kaivetun kanavan kautta,
pieni vesimäärä laskee yhä vanhan laskun, Tuusjoen
kautta. 19 p. heinäk. v. 1903 toimitettu vesimittaus osotti
kanavan kautta kulkevan 48 m 3/sek ja Tuusjoen kautta
ainoastaan 1.8 m 3 /sek.
Tuustaipaleen kanavan pituus on 150 m, sen leveys
on 20-28 m ja putous 1.34 m. 6 a 7 m:n korkuiset rannat
ovat, niinkuin pohj akin, kivensekaista soraa. Kanavan
alapään yli Lahnaveden puolella johtaa kivisille pylväille
ja maatuille rakennettu kaksikaarinen puinen tukiansassilta; kanavan yläpää on puolelta leveydeltään tukkiarkuista rakennetun padon sulkema.

korkeutta. Myllyn alapuolella johtaa joen yli kivinen
maantiesilta.
Ennen Tuustaipaleen kanavan kaivamista laski Tuusjoki
kolmihaaraisena Lahnaveteen; keskimäinen haara oli padolla
suljettu, yhdessä haarassa oli komisionimaanmittari C. G. Godenhjelmin mylly ja kolmannessa oli jalkamylly.
Kanavoimistöitten yhteydessä hävitettiin syksyllä 1834 molemmat myllyt. Aikomus oli muuttaa Godenhjelmin mylly
Ripatinkoskelle tai Lahnaveteen Iaskevalle n. s. Vuolaan virralle, mutta kun sopimusta omistajan kanssa ei saatu aikaan,
jäi mylly rakentamatta v:een 1844 asti, jolloin se uudelleen
rakennettiin vanhalle paikalleen Tuuskoskelle, missä myllyränni
louhittiin kallioon.

Lahnaveden pääsuunta on jokseenkin pohjoisesta etelään; sen pituus on 11 km ja suurin leveys 3 km.
Vedenpinnan korkeus on 79.28 m yli NN. Saari jakaa
järven suurempaan pohjoiseen ja pienempään eteläiseen
osaan. Rannat ovat loivia ja kivisiä, osaksi kallioisia;
ympäristö on metsää kasvavia moreenikukkuloita, viljelyksiä on sangen laajalti. Järven eteläosassa kulkee länsirantaa myöten lyhyt vierinkivisoraharju.
Lahnavesi sekä sen alapuolella olevat Tarhavesi, Sarkavesi
ja Juolavesi alennettiin 1.2 m v. 1852 erinäisten laajennustöitten
kautta Voikoskella. Mainitussa koskessa aikaisemmin v. 1836
toimitettu laajennus ei aikaansaanut tarpeellista laskua.

Kuva 88.

Tuustaipaleen kanava (myötävirtaan) 6/vm 1909.

Tuustaipaleen kanava siltoineen rakennettiin vv. 1832-1835.
Jo ennen mainittua aikaa olivat muutamat maanomistaj~t
Mäntyharjulla kanavan kohdalle kaivaneet pienen järviä yhdistävän ojan.

Tuusjoki, joka alkaa Tuusjärvestä, n. 0.5 km itäänpäin
Tuustaipaleen kanavasta, on n. 350 m:n pituinen ja yläpäässään kanavoitu n. 90 m:n matkalla. l{anavoidun,
5 a 7.5 m:n levyisen osan jälkeen seuraa leveämpi suvanto.
Ennen laskuaan Lahnaveteen kapenee joki uudelleen ja
muodostaa Tuuskosken.
Kosken partaalla on kahdella kiviparilla käypä mylly,
joka käyttää hyväkseen n. 1. 20 m:n suuruista putous-

Kuva 89.

Maantiesilta Tuuskosken yli llfix 1909.

Järven pohjoisosan eteläpäähän laskee lännestäpäin
Peruvedestä eräs lisävesi Pieniveden, Karankajoen ja
Vuolaankosken kautta. Lisäveden sadealue on 155.3 km 2 •
Lahnaveden eteläosaan laskee idästä käsin Pyhäkosken
kautta lisävesi, jonka kokoamissäiliönä on Pyhäjärvi.
Pyhäveden lisäveden sadealue on 523.8 km 2 , sen suurin ulottuvaisuus pohjoisesta etelään on n. 40 km ja lännestä itään n. 26 km.
Alueen poikki idästä länteen ulottuu alueen kaksi suurimpaa
järveä, yhtä korkealla olevat Kalavesi ja Pyhävesi.
Kalavesi on 16.0 km:n pituinen, sen suurin leveys on 5.0 km
ja pinta-ala 22.5 km 2 •
Pyhävesi, joka on Kalaveden jatkona länteen, on 9.7 km:n
pituinen, sen suurin leveys on 3.8 km ja pinta-ala 20.6 km 2 •
Molemman järven vedenpinta on 81.40 m yli NN, Mäntyharjun vesiasteikon N :o 81 näyttäessä 105 cm :n vedenkorkeutta.
Savon rata, joka leikkaa Pyhäveden lisäveden alueen N-Ssuunnassa, kulkee Kalaveden ja Pyhäveden välisen Kiepinsalnien yli. Tässä on yksikaarinen ristikkosilta, jonka kannatusväli on 20.8 m. Rautatien itäpuolella johtaa salmen yli puinen
kivisille maatuille rakennettu maantiesilta.
Kalaveteen laskee etelästäpäin Tainakosken kautta Tainavedestä, Keräjärvestä y. m. järvistä tuleva lisävesi. Nämät järvet
laskettiin vv. 1888-1890 n. 1.2 m (4 jalkaa) järvien ympärillä
olevien suomaitten kuivattamista varten. Tätä varten perattiin
ja syvennettiin Tainakoski, ja koskessa olevat saha ja mylly
hävitettiin. Työ maksoi valtiolle 21,269: 88 mk ja osakkaille
2,821 Yz päivätyötä, jonka ohessa osakkaat myöskin avustivat
työtä antamalla tarpeelliset rakennuspuut ja takomahiilet.

Lahnaveden .eteläpäästä juoksee vesi Miekkakosken
kautta Tarhaveteen ja viimemainitusta järvestä Naulasalmen kautta Juolaveteen.
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Miekkakoski, joka v. 1852 ennen Voikosken perkausiöitä oli ilman putousta oleva salmi, muuttui yllämainittuna vuonna koskeksi, jonka putous on 0. 50 m 30 m:n
matkalla. Saari jakaa kosken kahteen haaraan. Koskea
ja saarta leikkaavan maantien sillat ovat puisia tukiansassiltoja, kaksikaarinen pohjoishaarassa ja kolmikaarinen etelähaarassa. Saaren yli johtaa raitiotie, jota
myöten tukkiyhtiön höyrylaivat rullavaunun ja vintturin
avulla kuletetaan L~hnavedestä Tarhaveteen ja päinvastoin. Täten voivat höyrylaivat välittää liikettä Tuustaipaleen kanavalta pohjoisessa Voikoskelie asti etelässä.
Tarhavesi ja Juolavesi ovat yhtä korkealla ja toistensa
yhteydessä Naulasalmen kautta. Niitten yhteenlaskettu
pituus luoteisesta kaakkoon lukien on 11 km ja niitten
suurin leveys 2. 5 km. Järvien pinta-ala on yhteensä
21.7 km 2 ja vedenpinnan korkeus on 78.78 m yli NN.
Rannat ovat korkeita ja kallioisia, etenkin Juolaveden
eteläpäässä, missä kalliorannat monessa kohden ovat
äkkijyrkkiä. Ympäristö ja saaret ovat metsää kasvavaa
ja kallioista moreenimaata. Viljelyksiä on harvassa.

Tarhavesi ja Juolavesi laskettiin v. 1852 samalla kertaa kuin
Sarkavesi ja Lahnavesikin.
Niinkuin jo aikaisemmin, siv. 76 on esitetty, laskee Juolaveteen pieni vesimäärä Ylä-Räävelinjärvestä Hongantaipaleen
läpi kaivetun kanavan kautta. Kanava on n. 1 km :n pituinen,
sen putous on 3.13 m. Sen sulkee pato, jonka luona on mylly.
Insinöö.rikapteeni Munckin v. 1836 antaman tiedonannon mukaan
olisi Voikosken sahan omistaja 1700-luvun loppupuolella kaivattanut väylän Ylä-Räävelistä Juolaveteen tukkien uittamista
varten sahallensa. Tämä kanava oli nähtävissä vielä v. 1836.
Nykyinen kanava on talonpoika A. Hietasen kaivattama tukinuittoa varten 1850-luvun loppu- ja 1860-luvun alkupuolella.

Juolaveden kaakkoispäästä jatkuu vesijakso Virtasalmen kautta Sarkaveteen.
Virtasalmi on kapeimmalta kohdaltaan 50 a 60 m:n
levyinen, sen putous on 0.02 m. Rannat ovat verrattain
korkeita. Maantieliikettä salmen yli välittää lautta.
Sarkavedessä on kaksi osaa. Luoteisesta kaakkoon
kulkeva pohjoisosa on n. 7.5 km:n pituinen, ja eteläisen,
koillisesta lounaiseen kulkevan pituus on 5 km. Suurin
leveys on 2.3 km, ja pinta-ala on 11.3 km 2 • Järven
vedenpinta on 78.76 m yli NN vesiasteikon N :o 82
Voikosken yläpuolella näyttäessä 106 cm:n vedenkorkeutta, ja sen sadealueen pinta-ala on 4,552.1 km 2 •
Järven rannat ovat korkeita, .kallioisia ja metsää kasvavia, usein äkkijyrkkiä; keskellä, missä järven osat
yhtyvät, ovat rannat matalampia ja viljeltyjä. Pohjoisosan suurin syvyys on 30 m.
Aivan järven laskupaikan yläpuolellå on kaakkois-·
rannalla lastauspaikka. Tämä on kapearaiteisen hevosradan kautta yhteydessä Voikosken ase1nan kanssa Savon
radalla, joka 5 a 6 km:n matkalla kulkee yhdensuuntaisesti järven eteläosan kanssa, · sen kaakkoisrantaa
myöten.
Sarkavedestä juoksee vesi lounaiseen Voikosken kautta
suureen Vuohijärveen.

Kuva 90. Sarkavesi 7/vm 1909.
Voikoski on 180 m:n pituinen, sen putous on 2.33 m.
Kosken korkealla ja jyrkällä länsirannalla on mylly kahdella kiviparilla ja ryynilaitoksella sekä pärehöylä. Nämä
laitokset sijaitsevat kaikki 3-kertaisessa 10 m:n pituisessa
ja 12.5 m:n levyisessä rakennuksessa ja ne käyvät yhteisellä 30 hevosvoiman turbiinilla. 10-30 m:n levyistä
myllyränniä rajoittaa toiselta puolen ranta ja toiselta
puolen kivillä täytetyistä tukkiarkuista kosken suuntaan
rakennettu pitkä johtopato, joka ulottuu myllyrakennuksen ohi kappaleen m·atkaa sen alapuolellekin. Turbiinihuoneen yläsuun leveys on n. 5 m, se on varustettu
kahdella luukuHa sekä välpällä. Itärannalla, vastapäätä
yllämainittua myllyä, on vanha kelpaamaton mylly
kivisine johtopatoineen. Myllyjen yläpuolella johtaa
kosken yli alkuperäisen yksinkertainen puinen 1.5 m:n
levyinen riippuansassilta. Kosken vapaan profiilin leveys
myllyjen välillä on n. 25 m; sekä ylä- että alapuolella on
koski leveämpi.

Kuva 91. Voikoski (vastavirtaan) 7fvm 1909.

89
Jo 1700-luvulla on Voikosken vesivoimaa käytetty teollisuuslaitoksia varten. Niinpä sai johtaja Abraham Argillander kesäkuun 26 p. 1777 Kunink. Kauppakolleegiolta luvan perustaa
kosken länsipuolelle hienoteräisen 2-raamisen >)sahamyllyn>). Vastaisella rannalla oli jo tähän aikaan muutamien Haminan kauppiaitten omistama saha. Molemmat sahat varustettiin kosken
poikki ulottuvalla yhteisellä padolla.
Kun kihlakunnan-oikeus elok. 15 p:nä 1805 piti katselmuksen
paikalla, oli Voikaskessa paitsi 2 sahaa myöskin 2 jauhomyllyä,
joista viimeksimainituista ainakin toinen oli rakennettu ilman
laillista lupaa.
Kun insinöörikapteeni Hällström 1819 toimitti vesijakson
tutkimuksen, näkyy itärannalla sijaitseva saha jo hävinneen.
1\Iainitusta tutkimuksesta kävi selville, että koski oli padottu
niin, että putous oli 8.50 jalkaa, mikä seikka Hällström'in mukaan >)On anteeksiantamatonta, koska 4 jalan putous voi käyttää
yksinkertaista sahalaitosta ja huonoja jauhomyllyjä.»
Vuonna 1829 huomasi i11sinööriluutnantti l\Iunck putouksen
olevan 9.50 jalkaa, josta 2.50 jalkaa oli syntynyt laittoman patoamisen kautta. Sahan omisti silloin kunnallisneuvos Bruun Haminasta.
Vuonna 1836 perattiin koski ja rakennettiin uudestaan· sen
yli kulkeva pato, jota paitsi itärannalla sijaitseva, luvatta perustettu jalkamylly Viipurin läänin maaherranviraston 15 p :nä
heinäk. 1834 antaman päätöksen mukaisesti poistettiin.
Vuonna 1838 annettiin lupa rakentaa yhdellä kiviparilla käypä
veromylly ja survinlaitos samaiselle itärannalle.
Voikaskessa vuonna 1836 toimitetut työt huomattiin heti
Kissakosken kanavan avaamisen jälkeen riittämättömiksi. Jo
1843 tehtiin Mikkelin kuvernöörille valituksia vesitulvista ylempänä olevilla mailla, ja 1845 jätettiin Tie- ja vesikulkulaitosten
johtokunnalle Lahnaveden, Tarhaveden, Juolaveden ja Sarkaveden järvien luona asuvien tilanomistajien kirjelmä, jossa ilmoitettiin, että monien talojen mainittujen järvien luona sijaitsevat
tilukset olivat veden vallassa. Kun tämän johdosta 1848 oli
toimitettu tutkimus, syvennettiin koski vuonna 1852 padon
yläpuolella 1.2 m:llä (4 jalkaa) samalla kun se laajennettiin 30 m
(100 jalkaa) leveäksi, jota paitsi pato rakennettiin uudestaan ja
alennettiin sekä varustettiin 1.20 m (4 jalkaa) Vuohijärven vedenpintaa ylempänä olevalla tulvakannella. Sahakin rakennettiin.
tällöin uudestaan. Johtokunnan 1851-1852 antaman kertomuksen mukaan oli työn seurauksena, että vedenpinta yllämainituissa järvissä laski 1.20 m (4 jalkaa).
Kun silloinen Päijänteen piirin piiriinsinööri R. Charpentier
toukokuun 30 p. 1883 toimitti paikalla katselmuksen länsirannalle
aijottua myllylaitosta varten, ilmoitti hakija, että samalla rannalla aikaisemmin ollut 2-raaminen saha ja myöskin yhdellä
kiviparilla käypä mylly sekä kosken poikki rakennettu pato,
sahaliikkeen äskettäin päätyttyä, olivat joutuneet rappiotilaan
sekä sen jälkeen kokonaan poistetut.
Lokak. 14 p. 1884 antoi läänin kuvernööri luvan kosken länsirannalle rakentaa kahdella kiviparilla käyvän jauhomyllyn ynnä
ryynimyllyn ja lestijauholaitteen, pärehöylän, verkavanutuslaitoksen ja Iuumyllyn. Näitä laitoksia tulisi käyttämään kaksi
v esira tas ta.
Nykyinen omistaja, insmoon A. Palmberg, on varustanut
myllyn yhdellä turbiinilla.

Vuohijärvi, NNW-SSE-suuntainen iso järvi, on 22.2
km pitkä ja leveim1nältä kohdaltaan 7.8 km leveä. Sen
vesiala on 77.0 km 2 • Järven sadealue on 5,140.1 km 2 ,
ja vedenpinnan korkeus 76.43 m yli NN Hillosensalmen
kääntösillan luona sijaitsevan vesiasteikon N :o 83 osoittaessa 49 cm. Vesisyvyys keskellä järveä vaihtelee 6 ja
13 m:n välillä. Järven rannat ovat yleensä korkeat, länsiranta myöskin kallioinen. Ympäristöt ovat suurimmaksi
osaksi metsää kasvavia moreenimaita. Savonrata, joka
kulkee järven etelä- ja itärantaa pitkin, koskettelee sitä

monessa kohden, m. m. Vuohijärven ja Hillosensalmen
pysäkkien luona. Viimeksimainitulla paikalla on myöskin
lastauspaikka.
Vuohijärveen laskee idästä päin Hillasensalmen kautta
lisävesi, jonka pinta-ala on 332.4 km 2 ja jonka kokoamissäiliönä on Vuohijärven itäpuolella sijaitseva, 9.2 km
pitkä Repovesi. Hillosei'lsalmen ylitse vie 2-jänteinen rautatiesilta, 12 m :n jännevälillä.
Puu~aveden laskemisen jälkeen nousi vesi joka kevät Vuohijärvessä, jonka laskua kylläkin vuosina 1833-1835 oli perattu,
vaikkakaan ei riittävästi, sangen korkealle ja tulvi järven rantamilla olevien alavien maitten yli. Useiden rannanomistajien
anomuksesta toimitettiin sen takia vuosina 1863-1866 uusia
perkauksia ja laajennuksia monessa alempana olevassa koskessa. Nämä työt, jotka tehtiin Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen ylivalvonnan alaisina 22,406: 44 mk:n kustannuksella, vaikuttivat että Vuohijärven vedenpinta laski noin 0. 75 m
(2.5 jalkaa).

Vuohijärven lounaisosasta jatkuu vesijakso ensin pieneen Siikajärveen ja tästä edelleen Oravasalmen kautta
Suolaj ärveen.
Vuohijärven ja Siikajärven välinen vesijakso on n.
2 km pitkä ja mutkainen. Ensin on siinä km:n pituinen
suvanto, jossa on putousta 0.06 m, sitten Siikakoski
niminen koski, ja taasen suvanto, jota seuraa lyhyempi
virta 0.18 m:n putouksella 30 m:n matkalla. Viimemainitun virran alapuolella alkaa joitakuita satoja metriä
pitkä suvanto ja tätä seuraa suoraan Siikajärveen laskeva Haarakoski. Koko putous Vuohijärvestä Siikajärveen on 3. 49 m.

Kuva 92.

Siikakoski (vastavirtaan) 9ftx 1909.

Siikakoski on lyhyt, siinä on 2.30 m putousta 10 m:n
matkalla. Itärannalla on kahdella kiviparilla käypä mylly
ja länsirannalla yksiraaminen saha. Kosken poikki on
rakennettu tulvakannella varustettu ·pato, jota myöskin käytetään maantiesiltana. l{osken suuntainen, padon
läpi kulkeva uittoruuhi tekee uiton mahdolliseksi, ja
kalastusta varten on länsisivulle, padon alapuolelle, tehty
erityisiä laitteita.
Haarakosken jakaa saari kahteen haaraan, läntiseen
ja itäiseen, joista jälkimäinen on sulettu kivillä täyte1~
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tyistä hirsiarkuista tehdyllä padolla ja täten kuivattu.
Kosken läntinen haara on 175 m pitkä 0.95 m:n putouksella. Pohja ja rannat ovat kivensekaista soraa ja kalliota.

Kuva 93.

Haarakoski (vastavirtaan) 91Jx 1909.

Kosken yläpäässä ja sen länsirannalla on yhdellä
kiviparilla käypä mylly, jonka käyttöä varten tarvittava
vesi johdetaan kallioon louhittua kanavaa myöten.

Kuva 94.

Haarakosken mylly 9fix 1909.

Vuohijärven ja Siikajärven välinen vesijakso perattiin Puulaveden laskemistyön yhteydessä vuosina 1833-1834. Tällöin
syvennettiin ja perattiin sekä Haarakoski että vesijakson Vuohijärven puoleinen suu, missä silloin oli pieni koski, Pytinkoski.
Pytinkoski syvennettiin vieläkin 1835 tukinuiton helpottamista
varten.
Vuohijärven laskemisen takia levennettiin ja syvennettiin
Pytinkoski vieläkin kerran vuonna 1864, jolloin koko putous
poistettiin. Tämän työn yhteydessä rakennettiin uudestaan
Siikakosken pato vuosina 1865 ja 1866 ja kosken keskellä sijaitseva
mylly muutet~iin itärannalle. Nämä 1864-1866 toimitetut työt
tehtiin kahden väliaikaisen padon suojassa; toinen näistä sulki
Kissakosken kanavan, toinen Vuohijärven puoleisen suun.

Pieni Siikakoski laskee, kuten jo mainittiin, Suolajärveen Oravasalmen kautta, joka on 20 m pitkä 0.03 m:n
putouksella.
Suolajärvi on NE-SW-suunnassa 3.6 km pitkä. Sen
suurin leveys on 2.1 km ja pinta-ala 8.1 km 2 • Vedenpinnan korkeus on 72.91 m yli NN.

Suolajärveen laskee m. m. eräs suurempi lisävesi luoteisesta päin Nuumasalmen kautta, joka tuo vedet Niskajärvestä y. m. järvistä.
Suolajärvellä on, kuten aikaisemmin mainittiin, kaksi
laskua, jotka kuitenkin jälleen yhtyvät ennenkuin laskevat Pyhäjärveen.
Päälasku alkaa järven kaakkoisnurkasta ja jatkuu
ensin länsilounaisessa ja sitten lounaisessa pääsuunnassa,
muodostaen n. 3 km:n matkalla pienien virtojen katkaiseman suvannon, jonka suurin leveys nousee 250 a 400
metriin. Suvantojen väliset virrat ovat järjestyksessä:
Säynätnuora, Jäviänvirta ja Uitelmussalmi. Koko putous
tällä osalla on 0.10 m. Tämän suvannon loppupäässä
muuttuu vesijakson suunta, se kulkee kaaressa ja laskee
itää kohti korkean Verlankosken kautta vähäiseen PienenKamposen järveen.
Verlankoski on 290 m pitkä ja siinä on putousta
6. 00 m. Putous on kuitenkin sangen riippuvainen siitä,
onko liikkuva pato auki tahi sulettu. Rannat ovat
korkeat, kallioiset ja metsäiset ja kosken pohjana on
kallio.

Kuva 95.

Verlankoski (myötävirtaan) Bfvm 1909.

Kosken alapuolella, sen etelärannalla, on saha ja mylly
sekä sähkövoimaasema, josta siirretään voimaa ylempänä
etelärannalla sijaitsevaan teollisuuslaitokseen: puuhiomoon
ja pahvitehtaaseen. Vesi sahaan, myllyyn ja voimaasemaan johdetaan 6.9-12 m leveässä, etelärantaa pitkin
kulkevassa kanavassa, jota kosken puolelta rajoittaa kivimuuri ja joka osaksi on louhittu kallion läpi. Pohjoisrannalla taasen on saha, mylly ja pärehöylä, joihin laitoksiin vesi johdetaan kanavan kautta, jonka muodostaa
ranta ja tämän kanssa yhdensuuntainen, kivillä täytetyistä hirsiarkuista tehty johtopato (kuva 95).
Kappaleen matkaa teollisuuslaitosten yläpuolella on
kosken yli tehty puinen, 3-kaarinen maantiesilta (kuva 96).
Sillan kolmesta aukosta on toinen reunimmainen, etelärannalla olevan, toinen reunimmainen pohjoisrannalla
olevan kanavan suuna, jotavastoin keskimäinen muodostaa kosken vapaan läpileikkauksen. Viimeksimainitun
aukon kautta toimitetaan tukinuitto ja sen voi sulkea

91

Selänpään aseman ja Jaalan kirkonkylän välinen valtamaantie, ja sillä on tässä kohden puinen, 6-jänteinen
silta.
Puolakankoski, jota aikaisemmin sanottiin Pyörilänkoskeksi,
perattiin Puulaveden laskemista varten vuosina 1831-1832.

Puolakankosken alapuolella kääntyy vesijakso lounaista kohti. Siinä on ensiksi 1. 5 km pitkä suvantotaipale, jossa on putousta 0.01 m, ja sen jälkeen virtaa se
Pyhäjärveen, pitkään ruohikkoiseen lahteen.
Lähellä suutaan saa vesijakso idästä päin lisävettä
Torasj'Jen kautta, jonka sadealue on 197.9 km 2 •
Kuva 96.

Verlankoski (myötävirtaan) Bfvm 1909.

differentsialiväkipyörillä liikutettavalla hirsiluukulla. Sillan yläpuolella jatkuu aikaisemmin mainittu, etelärannan
kanssa yhdensuuntaisesti kulkeva kivimuuri kivillä täytetyistä hirsiarkuista tehtynä johtopatona.
Insinööriluutnantti Aug. Munck'in 1828 tekemän kartan
mukaan oli Verlankoskessa siihen aikaan kaksi myllyä, yksi
kummallakin rannalla ja kumpikin omine vesiruuhineen.
Vuosina 1831-1834 perattiin koski sillä seurauksella, että
Suolajärven vedenpinta laski 3 jalkaa ja järven toinen lasku,
Jaalan-haara, joutui kuiville. Vuonna 1863 levennettiin koskea
vieläkin, koska tahdottiin estää Suolajärven ympärillä olevat
maat joutumasta niiden tulvain alle, jotka aiheutuivat aikaisemmin mainitusta Vuohijärven laskemistyöstä.

l{un vesijoukot ovat laskeneet Verlankoskesta alas
Pienen-Rampasen n. 0.8 km pitkään järveen, virtaavat ne
20 m pitkän ja 0.10 m korkean Parikankosken kautta
Kamposjärueen eli l{amposeen.
Viimeksimainittu järvi, jonka pituus on n. 1.8 km
ja suurin leveys n. 1 km ja joka on viljeltyjen maiden
ympäröimä, laskee Puolakankosken ja sitä seuraavan
suvannon kautta Pyhäjärveen.
Puolakankoski, jossa on useita pieniä virtoja ja putouksia välillä olevine suvantoineen, kulkee eteläiseen suuntaan ja se on n. 2,000 m pitkä 1.89 m:n putouksella. Rannat ovat korkeat, osittain jyrkät ja kallioiset, ympäristöt
suurimmaksi osaksi viljeltyjä. Koskenniskan ylitse kulkee

Kuva 97.

Ptiolakankosken silta (myötävirtaan) Sfvm 1909.

Torasjoki perattiin vuosina 1871-1886. Tätä varten vuonna
1865 toimitetussa tutkimuksessa kävi selville, että vesijakso yläjuoksussaan, n. 2 peninkulman matkalla, kulkee suo-, korpi- ja
vesiperäisten niittymaiden läpi, joidenka pinta-ala tutkimustilaisuudessa arvioitiin kolmeksi neliöpeninkulmaksi, sekä että nämä
maat c.sein runsaista sateista joutuivat veden valtaan vesij~kson
vähäisen kaltevuuden sekä useiden siinä löytyvien koskien ja
kapeiden salmien takia.
Perkaustyöt tehtiin Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen
ylivalvonnan alaisina 19,137.52 mk:n kustannuksella, jota paitsi
osakkaat tekivät 38,850 päivätyötä ja hankkivat pajahiilet ja
puuaineet. Tällöin perattiin ja syvennettiin seuraavat kosket,
nimittäin: JY!yllykoski, Jokisilta, Vanhamyllykoski, Petsänkoski,
Kirkonkoski, Vehmankari ja Anttilan Vanhamyllykoski, jota
paitsi jokea syvennettiin myöskin koskien välillä.

Jaalan haara eli Suolajärven toinen lasku alkaa järven
lounaisnurkasta. Sen yläjuoks"!llla Sonnanjärveen saakka
on useita pieniä suvantoja ja lampia välillä olevine virtoineen ja pienempine koskineen. Tämä osa, joka pääasiallisesti kulkee lounaista kohti, on n. 5. 9 km pitkä ja
sen putous on 1.15 m.
Sonnanjärvestä juoksee vesijakso kaakkoon päin ja
siinä on putousta 6.45 m 1.1 km:n matkalla ja m. m.
kaksi isoHaista koskea. Koskia seuraa taasen 2 km
pitkä, tyyni virta 0.50 m:n putouksella ja tämä virtaa
Pyhäjärveen samaan paikkaan kuin Suolajärven päälaskukin.
Heti Suolajärvestä lähtiessä alkaa 150 m pitkä ja
0.15 m korkea Taninkarin virta ja sitä seuraa 100 m:n
pituinen suvanto. Tämän alapuolella on 150 m pitkä,
0.81 m korkea ja kapeimmalta kohdaltaan 4 m leveä
Jukakoski. Tämän kosken alla leviää 1,000 m pitkä
Jukajärui verrattain alavine, viljeltyine ja havumetsäisine
rantoineen. Jukajärvestä jatkuu vesijakso matalan ja
kivisen Kattilankosken kautta, jonka pituus on 90 m ja
putouskorkeus 0.15 m, 100 m:n pituiseen suvantoon, jota
seuraa matala, 180 m pitkä ja 0.04 I1} korkea Kantokosken
virta. Viimeksimainittua virtaa seuraa 800 m pitkä,
jyrkkä- ja havumetsärautainen Nuppostenlampi, joka
100 m:n pituisen, kaksihaaraisen Uittimensalmen kautta
on yhteydessä Sonnanjärven kanssa.
Sonnanjärvi on syvä, n. 3 km pitkä ja 200 å 900 m
leveä järvi, jonka rannat ovat jyrkät ja havumetsäiset.
Etelärannasta ulkonee n. 0. 5 km pitkä H eisanniemi,
erottaen järven eteläpäästä Myllylahden lahdelman, jonka
ainoastaan kapea Heisansalmi yhdistää Sonnanjärveen.
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Myllylahden alapuolelta alkaa se osa vesijaksoa, johon
varsinainen putous on keskitetty.
Jaalan-Myllykoski on ensimäinen koski tällä taipaleella.
l{oski on 3. 74 m korkea ja 100 m pitkä ja se on Sonnanjärven puolelta padon sulkema.
Padon tarkoituksena on järven vedenkorkeuden järjestely länsirannalla sijaitsevaa kolmella kiviparilla käypää myllyä varten. Se on tehty kivestä ja varustettu
yhdellä aukolla myllyruuhta varten sekä kahdella muulla
aukolla, jotka voidaan sulkea luukuilla. Myllyn alapuolella kulkee valtamaantie kosken poikki 3-kaarista kivisiltaa myöten (kuva 99).
Myllykoskea seuraa 80 m pitkä suvanto ja sen jälkeen matala Karinuirta, joka 100 m:n matkalla putoaa
0.17 m.
Kuva 99.

Jaalan-Myllykosken yli vievä silta 9fvm 1909.

Karinvirran ja sitä seuraavan Sydänmetsänkosken
välillä juoksee vesijakso tyynenä virtana 250 m:n matkan,
jolla putousta on 0.06 m.
Sydänmetsänkoski on 615 m pitkä ja sen putous on
2.48 m korkea. Koskessa on oikeastaan kaksi putousta,
joista ylempi on 1.35 m korkea ja 265 m pitkä ja alempi
1.13 m korkea ja 300 m pitkä. Näiden välillä on lyhyt
suvanto. Rannat ovat jotenkin korkeita ja lehtimetsää
kasvavia; pohja on kivinen.
Alin, n. 2 km pitkä osa Jaalan haaraa on tyyni virta,
jossa on 0.50 m putousta ja joka kulkee korkeiden rantojen välitse. Rannat alenevat kuitenkin lähempänä
haaran ja päälaskun yhtymäpaikkaa.
Kuva 98.

Jaalan haaran kosket perattiin, kuten jo aikaisemmin on mainittu; vuosina 1833-1836.

Jaalan-Myllykoski (vastavirtaan) 9/vm 1909.
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korkeus
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Välillä oleva vesijakso
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0.50
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18. Valkealan reittio
Valkealan reitti alkaa useista Vuoksenvirran vesistön
rajalla sijaitsevista pienistä järvistä, lammista ja puroista,
jotka kaikki purkavat vetensä Luumäen ja Lemin
pitäjissä E.~ouvolan-Viipurin radan pohjoispuolella olevaan laaja~n Ylä-I{ivijärveen. Tästä järvestä laskee vesi
länteen päin Huopasenvirran kautta pitkään ja kapeaan,
joenmuotoiseen Ala-I{ivijärveen, joka taasen Lakankosken, Hakorisunkosken, I<:annuskosken Ja Ruoko-

kosken sekä näiden välillä olevien suvantojen kautta
laskee Ruokojärveen. Viimeksimainitun järven jälkeen
seuraa kyminkaltainen, monien pikku koskien ja virtain
sekä näiden välisten suvantoin muodostama taipale, joka
ulottuu aina Immosenjärveen asti. Tästä virtaavat vedet
taasen Tirvanjärveen, jonka alapuolella vesijakso jälleen
on joen kaltainen, kuitenkin ilman mainittavaa putousta,
aina Alusjärveen, Tarhajärveen, Rapojärveen ja Haukka-
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järveen saakka. Nämä toisiaan peräkkäin seuraavat järvet
ovat kaikki yhtä korkealla. Haukkajärvestä juoksee vesi
ensin Koskelankosken kautta Karhulanjärveen ja siitä
Jyränkosken ja kolmen tätä seuraavan pienemmän kosken kautta l{äyrälampeen, joka Jokelankosken ja muutaman virran katkaiseman pitemmän suvannon kautta
laskee Lappalanjärveen, alueen kokoamissäiliöön. Lappalanjärvestä virtaavat vihdoin yhtyneet vesijoukot tyynen Harjunjoen kautta Kymijokeen.
Vesijakson sadealue on Salpausselän eli eteläisen reunamoreenin ja tämän kanssa yhdensuuntaisesti kulkevan
pohjoisen reunamoreenin välissä ja se rajoittuu muuten
idässä Vuoksenvirran vesistöön, pohjoisessa Torasjoen
alueeseen ja lännessä Kymijoen laaksoon. Sadealue on
pinta-alaltaan 1,299. 6 km 2 , josta 239.7 km 2 eli 18.5%
on vettä, 60.3 km 2 eli 4.6 %peltoa, 51.1 km 2 eli 3.9%
niittyä ja loput 948.5 km 2 eli 73% metsää ja arvotonta
maata.
Alue, joka pääasiallisesti on moreeni- ja turvemaata,
on sangen rikas vuorista, mitkä suurimmaksi osaksi ovat
rapakiveä. Selänteitä ja hiekkamaita esiintyy myöskin
jotenkin lukuisasti; niinpä löytyy paitsi äsken mainittuja
reunamoreeneja suuri joukko näitä vastaan kohtisuoraan
kulkevia, enemmän tahi vähemmän yhtenäisiä vierinkiviharjuja. Laajempia savimaita tapaa ainoastaan alueen
koillis- ja kaakkoisosissa.
Mitä korkeussuhteisiin tulee on Kivijärvien vedenpinnan korkeus hiukan enemmän kuin 75 m yli NN,
alimman järven, Lappalanjärven, vedenpinnan ollessa
vähän yli 55 m. korkealla. Ympäröivät maat, jotka
yleensä ovat sangen mäkisiä, kohoavat vähitellen pohjoista kohti, paikkapaikoin vähän yli 120 m:n korkuisiksikin. Salpausselän korkeus vaihtelee yleensä 90 ja
110 m:n välillä ja sen rinnakkaisharjun korkeus 110:stä120:een m:iin.
Ylä- Kivijärvi, joka on heti Salpausselän pohjoispuolella, on NE-SW-suunnassa 18.0 km pitkä ja vesialaltaan
91.2 km 2 :n suuruinen. Järven sadealueen laajuus on
497.3 km 2 ja sen vedenpinnan korkeus on 75.53 m yli
NN järven etelärannalla sijaitsevan vesiasteikon N:o 88
näyttäessä 86 cm. Syvyys selkävesillä vaihtelee yleensä
2:sta-20:een m:iin. Useat niemet ja saaret, joista viimeksimainituista Kännätsalo, toisiinsa yhtyneet Huhtsalo
ja Salonsaari sekä Kuhasensaari ovat suurimmat, jakavat järven moneen pienempään, kapeiden salmien yhdis-·
tämään selkään. Eteläranta, jota pitkin Salpausselkä
kulkee, on jotenkin jyrkkänousuinen, samaten myöskin
lounaisranta, joka on vierinkivisoraa. Muuten ovat rannat
moreeni- ja suomaiden ympäröimiä sekä verrattain alavia.
Saarissa, jotka ovat kallioisia ja metsäisiä moreenimaita,
on sangen alavat rannat.
Ylä-Kivijärveen laskee useita lisävesiä, joista seuraavat ovat tärkeimmät.

Lounaisesta päin laskee järven luoteisosaan Säynätjoki, joka
tuo vedet 1\!Ionolanjärvestä ja Säynätjärvestä.
Pohjoisesta laskee Ylä-Kivijärveen Avarajoki, Koitajoki ja
Hannajoki eli Papinoja. Viimeksimainittu vesijakso ei kuitenkaan laske suoraan Ylä-Kivijärveen vaan Lahnajärveen, jonka

itärannalla Lemin kirkko sijaitsee ja jonka kapea kannas erottaa
Kivijärvestä. Lahnasalmi yhdistää järvet toisiinsa.
Ylä-Kivijärven kaakkoisosa yhdistyy monta mutkaa tekevään,
15 km pitkään ja 50 a 800 m leveään, joen muotoiseen Jänköjärveen, jonka vedenpinta on melkein samalla korkeudella kuin
Kivijärven vedenpinta. Jänköjärveen laskee pohjoisesta päin
Särkimäjoki, joka tuo vedet Kotajärvestä, Syntymäjärvestä ja
Ke.skijärvestä ja joka on yhteydessä yhtä korkealla olevan Vetianj ärven kanssa.
Jänköjärven itäpuolella, aivan lähellä sitä kapeata harjua,
joka erottaa Valkealan reitin Vuoksenvirran vesistöstä, on Kärelampi, jonka aikaisemmin puro yhdisti Jänköjärven kanssa.
Nykyään on puron asemasta tässä n. km:n pituinen, 1.5 a 2 m
leveä puinen uittoruuhi, jossa vesisyvyys on 0.8 m. Kärelammin ja harjun itäpuolella olevan l\1yllylammin välille on toiminimi Gutzeit & C:o rakennuttanut laitoksen tukkien kuljetusta
varten Vuoksenvirran vesistöstä Kymijoen vesistöön. Myllylammista, joka kanavan kautta on yhdistetty Jokilahteen Saimaassa, nostetaan tukit paternosterlaitteella uittoruuheen, johonka
höyrypumppu nostaa vettä. Ruuhi kulkee Myllylammin ja Kärelammin välisen harjun ylitse ja päättyy jälkimäiseen lampiin.
Kärelammista uitetaan tukit ennenmainitussa ruuhessa Jänköjärveen sekä tästä edelleen vesijaksoa pitkin Kymijokeen.
Ylä-Kivijärvi laskettiin vuonna 1826 0.89 m:llä (3 jalkaa).

Ylä-l{ivijärven lounaisrannan ja tämän kanssa yhdensuuntaisen, kaakkoa kohti ulkonevan niemen väliin muodostuu kapea lahti, jonka pohjoispäästä Ylä-I{ivijärven
vesijoukot laskevat Huopasenvirran kautta Ala-Kivijärveen.

Kuva 100.

Huopasenvirran yli vievä silta 20/vnr 1909.

Huopasenvirta on 300 m pitkä ja n. 18 m leveä saln1i,
jonka putous on 0.19 m. Vesisyvyys on keskimäärin
ainoastaan 0.5 m. Rannat ovat matalat ja kiviset. Virran
yli on rakennettu puinen, 4-kaarinen silta Luun1äen ja
Savitaipaleen välistä valtamaantietä varten. Yksi kaarista on varattu uittoa varten ja sen vapaa aukko
on 7 m (kuva 100).
Huopasenvirta perattiin ja laajennettiin vuonna 1826 poistamalla muutamia kallioniemekkeitä Ylä-Kivijärven vedenpinnan
laskemista varten. Samaan aikaan rakennettiin uudestaan salmen
yli vievä maantiesilta.

Ala-Kivijärvi, pitkä ja kapea järvi, jonka eteläisin
kärki ulottuu Salpausselän juurelle saakka, on pitkän-
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omaisen ja kiemurtelevan muotonsa takia melkein joen
näköinen. Sen pituus SE-NW-suunnassa on n. 15.5 km,
jota vastoin pituus laivareittiä pitkin on 23 km:n vaiheilla;
kaikkein levein, 3. 6 km, on järvi eteläpäässään, keskellä
se kapenee ahtaiksi salmiksi. Vesiala on 20.7 km 2 :n
suuruinen ja vedenpinnan korkeus on 75.34 m, järven
eteläpäässä sijaitsevan asteikon N :o 89 näyttäessä 88 cm.
Ala-l{ivijärven rannat ovat yleensä korkeat, kallioiset
ja metsäiset.
Ala-Kivijärveen laskee useita pienempiä ja suurempia
lisä vesiä.

Padon sulkema Kannuskoski on 100 m pitkä ja sen
putous on 1.63 m. Pohja ja rannat ovat kalliota. l{oskessa, jonka suunta on eteläkaakosta-pohjoisluoteiseen,
on itärannalla saha ja länsirannalla mylly. Kumpaistakin
laitosta käyttävät turbiinit. l{osken yli on rakennettu
silta ja sen pituussuunnassa kulkee uittoruuhi.

Etelästä päin tulevat Kahrasenjoki Kahrasenjärvestä ja Heräjärvesiä sekä N aisienjoki Venäläisestä, Kaitajärvestä, Suurijärvestä,
Kmzskalanjärvesiä ja Partjärvestä.
Suurin pohjoisesta päin laskeva lisävesi on Lennusjoki, joka
tuo vedet Luotosenjärvestä, Kunttulanjärvestä ja Lennusjärvestä,
y. m. Pohjoisesta laskevat sitä paitsi Kuuppanjoki Riihijärvestä
ja Tässönjoki.
Ala-Kivijärvi laskettiin vuosina 1822-1826 perkaamalla
järven laskuväylä. Nämä työt sekä niiden yhteydessä 1826 toimitettu Huopasenvirran perkaus maksoivat valtiolle 1,032 rupl.
40 kop. hopeassa sekä osakkaille 3,957 päivätyötä ja niiden tarkoituksena oli järvien ympärillä olevien vesiperäisten maiden
kuivatus.
Ala-l{ivijärven läntisimmän osan eteläpäästä jatkuu
vesijakso lounaista kohti Ruokojärveen. Tämä osa on
mutkainen ja n. 7 km pitkä. Siinä on 6.84 m putousta
ja neljä eri koskea.
Lähinnä Ala-Kivijärveä seuraa 3 km:n pituinen suvanto,
joka luikertelee alavien suomaiden halki ensim_äisen kosken, Lakankosken luo.
Kappaleen matkaa Lakankosken yläpuolella laskee idästä
päin Hiijärven vesi kaivetun Sairanojan kautta.

Kuva 102. Kannuskoski (myötävirtaan)

23/vm

1909.

Kannuskosken alapuolella on vesijakso tyyni 500 m:n
matkalla, jonka jälkeen alkaa Ruokojärveen laskeva
Ruokokoski.
Ruokokoskessa, joka kuten edellinenkin koski on
sulettu padolla, on 4.80 m putousta 100 m:n matkalla.
Padossa on kiviset pilarit sekä luukut ja se toimii myöskin
maantiesiltana. Padosta lähtee puinen ruuhi kosken
luoteisrannalla sijaitsevaan Kannuskosken puuhiomoon,
jotapaitsi siinä on aukko myöskin uittoruuhta varten.
Kannuskosken puuhiomoa ja pahvitehdasta käyttää 3
turbiinia, jotka yhteensä antavat 600 hv.

Lakankoski on 150m pitkä ja 0.31 m korkea. Kosken
ylitse vie silta, jonka maatukien välinen vapaa aukko on
6 m leveä (kuva 101).
Lakankosken alapuolella alkaa 900 m pitkä ja jopa
300 m :kin leveä suvanto, jonka jälkeen vesiJaksossa on
40 m pitkä, 0.10 m korkea ja 10m leveä Hakorisunkoski.
Tätä seuraa taasen 2. 2 km pitkä, l{annuskoskelle saakka
ulottuva suvanto.

Kuva 103. Ruokokoski (vastavirtaan)

23fvnr

1909.

Kivijärven vedenpinnan laskemista varten perattiin ja syvennettiin Lakankoski ja Kannuskoski vuosina 1822--1827.

Kuva 101. Lakankoski (vastavirtaan)

22/vm

1909.

Ruokojärvi on n. 4.5 km pitkä ja sen leveys on leveimmältä kohdalta 0. 7 km. Järven itäpäässä, joka kulkee
NE-SW-suunnassa, ovat ympäröivät maat vesiperäisiä
ja alavia, länsiosan ympärillä, jonka suunta on idästä
länteen, ovat maat korkeampia.
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Ruokojärveen laskee pohjoisesta päin Hujajoki, joka tuo vedet
Hujajärvestä, Leppälammista, Vuorisenjärvestä ja Kaustarlammista ja etelästä päin Vainolanjärvestä, Tervajärvestä y. m. pienistä Iammista ja järvistä tuleva SaunajokL

Ruunakoski, ensimäinen etelähaaran kahdesta koskesta, on 0. 70 m korkea. Koski, joka tukinuittoa varten
on varustettu hirsiseinillä, on ainoastaan 3 m leveä ja
0.3 m syvä.

Ruokojärven länsipäästä jatkuu vesijakso ensin luoteista, sitten lounaista kohti Immosenjärveen.
Tällä osalla, jonka pituus on n. 6.5 km ja putous
1.39 m, ovat seuraavat virrat ja kosket, nimittäin: 0.08 m
korkea ja 10 m leveä .ZViskavirta, 0.44 m korkea ja 6 m

Kuva 105.

Kuva 104.

Kyykoski (vastavirtaan) 23/vm 1909.

leveä Kyykoski, 0.34 m korkea ja 8 m leveä Saunakoski,
0.30 m korkea ja ainoastaan 4 m leveä Myllykoski, 0.14 m

Ruunakoski (vastavirtaan) 25/vm 1909.

N. 150 m pitkän suvannon jälkeen seuraa toinen koski,
Pajukoski.
Pajukoski on 3. 75 m korkea ja kiinteän padon sulkema. Siinä on >>Tirva Fabriks Aktiebolag'>>ille kuuluvat
yksiraaminen saha ynnä höyläämö ja kimröökkitehdas,
joita turbiinit käyttävät. l{oskessa on myöskin uittoruuhi.

korkea ja 5 m leveä Koivukoski, sekä Taikinakosken
0.09 m korkea ja 12 m leveä virta.
Yllämainituista koskista syvennettiin ja levennettiin Kyykoski
louhimaila vuosina 1850-1851, jolloin Ruokojärven vedenpinta
laski n. 1.2 m (4 jalkaa) ja useat huonot niityt ja suot tulivat
viljelyskelpoisiksi. Työtä varten käytettiin 300 hopearuplaa
valtiovaroja sekä 785 osakaspäivätyötä.

Immosenjärvi on pieni, 1.4 km pitkä ja 0.8 km leveä
järvi. Sen vedenpinta on 67.11 m korkealla yli NN, järven
länsirannassa sijaitsevan vesiasteikon N :o 90 näyttäessä
80 cm.
Immosenjärveen laskee n. 300 m pitkän ja 3-5 m leveän
Välijoen kautta vedet järven kaakkoispuolella olevista Rättiiänjärvestä ja Rautajärvestä, joka viimeksimainittu on ainoastaan
joitakuita cm ylempänä kuin Immosenjärvi.

Immosenjärvestä virtaa vesi länteen. päin 20 m leveän
ja n. 1 m syvän Kalliosalmen kautta, jonka jälkeen saari
jakaa vesijakson kahteen haaraan. Nämä haarat laskevat
jälleen yhtyneinä Tirvanjärveen.
Etelähaarassa, joka on n. 1 km:n pituinen, on Ruunakoski ja Pajukoski ja pohj oise.ssa n. 1. 4 km pitkässä haarassa on Umiankoski ja Huhmarinkoski.

Kuva 106.

Pajukoski (Tirvan tehdas) 25/vm 1909.

Pohjoisen haaran koskista on ylempi, Umiankoski,
0. 70 m korkea.
Huhmarinkoskessa, pohjoisen haaran alemmassa koskessa, on putouskorkeus 3. 75 m. Se on sulettu kiinteällä padolla, ja siinä on sähkövoimalaitos ja tynnyritehdas, jotka omistaa sama yhtiö kuin Pajukosken laitoksetkin.
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Pohjoisesta laskee Rapojärveen kaksi lisävettä, nim. Vahvasinjoki Aholanjärvestä ja Vahvasinjärvestä sekä Lintulammesta tuleva
Lintoja.

Kuva 107.

Huhmarinkoski (vastavirtaan) 25;vm 1909.

Tirvanjärvi on pisin, 2.2 km, NE-SW-suunnassa. Järven vedenpinnan korkeus on 62.66 m yli NN. Ympäristö
on vaihtelevaa, osaksi matalaa, osaksi korkeaa.
Tirvanjärveen laskee pohjoisesta käsin Pasinjoki, johtaen
veden monesta järvestä, joista 4.9 km2:n suuruinen Hangasjärvi
on suurin.

Tirvanjärven lounaispäästä jatkuu vesijakso AlusJarveen. Tämä hyvin mutkainen väli on n. 8.5 km:n
pituinen, sen putous on 0.22 m, ja siinä on seuraavat
virrat: Kiurinvirta, 1\;Jinkinvirta, Auvisenvirta ja Kepsunvirta. Rannat ovat tällä välillä 0.5 å 3 m:n korkuisia ja
vuorotellen viljeltyjä ja metsää kasvavia.
Alusjärvi yhtyy lännessä n. 30 m:n levyisen salmen
kautta Tarhajärveen, joka vuorostaan laskee Rapojärveen
n. 700 m:n pituisen ja 40 m:n levyisen 1\lliettulanvirran
kautta, jonka putous on 0. 02 m.
Rapojärven ja sen eteläpuolella sekä sen kanssa yhteydessä olevan Haukkajärven pituus on yhteensä pohjoisesta etelään mitaten 8. 2 km, niitten pinta-ala on 17.7
km 2 ; vedenpinnan korkeus molemmissa järvissä on 62.42
m yli NN, Haukkajärven vesiasteikon N:o 91 näyttäessä
79 cm:n vedenkorkeutta. Järvien ympäristö on yleensä
verrattain korkeata ja kallioista sekä metsää kasvavaa,
viljelyksiä on siellä ja täällä.

Haukkajärvi purkaa vetensä Koskelankosken kautta
Kar h ulanj ärveen.
Koskelankoski eli Matalakoski on n. 200 m :n pituinen,
sen putouskorkeus on 0. 64 m. Kivillä täytetyt tukkiarkut ovat jättäneet koskeen ainoastaan 10 m:n levyisen vapaan väylän. Luoteisrannalla on vanha rappeutunut mylly, ja kosken yli johtaa yksinkertainen maantiesilta.
N. 2 km:n pituisesta Karhulanjärvestä jatkuu Valkealan reitti lounaiseen päin Jyränkosken, sitä seuraavan
suvannon sekä Yläkosken, Immosenkosken, ja Paaskosken
kautta Käyrälampeen.
· Jyränkoski on 100 m:n pituinen, sen putous on 2.27 m.
Kosken luoteisrannalla on mylly 6 m:n levyisine rännineen. V åstakkaista rantaa pitkin kulkee kosken suuntainen 1 m:n levyinen uittoränni. Viimemainitun rännin
ja myllyrännin välillä on vapaata vedenpintaa ainoastaan
3 m:n leveydeltä. Myllyn yläpuolella johtaa kosken yli
yksinkertainen puinen maantiesilta.

Kuva 109.

Jyränkoski (vastavirtaan)

27

/vm 1909.

Jyränkosken alla on 900 m:n pituinen ja 40 å 100 m:n
levyinen suvanto, jonka rannat ovat matalia ja metsaä
kasvavia, ja tämän jälkeen seuraa toisiaan Yläkoski,
Immosenkoski ja Paaskoski, joitten yhteenlaskettu pituus
on 900 m ja joitten putouskorkeudet ovat vast. 0.25 m,
0.25 m ja 0.50 m. Koskien pohja on kalliota ja niitten
leveys 14-15 m.
Karhulanjärven, Haukkajärven, Rapojärven, Tarhajärven ja
Alusjärven vedenpintojen alentamista varten 4 a 5 jalalla laajennettiin ja syvennettiin vv. 1845--1852 Koskelankoski, Jyränkoski, Immosenkoski ja Paaskoski; tämä työ maksoi valtiolle
n. 2,000 hopearuplaa ja osakkaille n. 3,300 päivätyötä. Samalla
kertaa rakennettiin Jyränkaskessa uudelleen mylly, vanutuslaitos, ankeriasarkku ja pieni silta.

Kuva 108.

Koskelankoski (vastavirtaan) 27Jvm 1909.

Käyrälampi, jonka pituus ja leveys on n. 1.1 km ja
jonka vedenpinnan korkeus on 58.51 m yli NN, purkaa
vetensä NNW -suuntaan Lappalanjärveen.
13
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Viimemainittujen järvien välinen osa vesijaksoa on
n. 4.1 km:n pituinen, sen putous on 2. 92 m.
Käyrälammen alapuolella on ensiksi 1.2 km:n pituinen
suvanto, jonka putous on 0.05 m ja leveys 20 a 40 m.
Tätä seuraa 0. 7 km:n pituinen ja 12 m:n levyinen virta,
Jokelan- Ylälasku, jonka putous on 0.05 m ja joka päättyy
J okelankoskeen.

Kuva

Jokelankoski on 1.81 m:n korkuinen. Siinä on mylly
pataineen ja uittoränni.
Jokelankosken alta alkavan virran putous on 0.97 m
1.1 km:n matkalla, maantien ja vesiJakson risteykseen
asti. Tästä taasen alkaa 1.1 km:n pituinen suvanto,
jonka putous on 0.04 m ja joka ulottuu Lappalanjärvelle
asti.
Lappalanjärven suurin ulottuvaisuus, 5. 4 km, on itäkaakosta länsiluoteiseen mitaten; järven leveys on 4.3 km
ja sen pinta-ala 13.0 km 2 • Vedenpinnan korkeus on
55.59 m yli NN, vesiasteikon N :o 92:n länsirannalla näyttäessä 76 cm:n vedenkorkeutta; korkeus on hyvin riippuvainen Kymijoen vedenkorkeudesta. Rannat ovat yleensä
korkeita ja kallioisia.
Lappalanjärven luoteispäästä juoksevat koko Valkealan reitin yhtyneet vedet lopulta Harjunjoen kautta
l{ymijokeen. Joki juoksee etelälounaiseen, se on n.
3 km:n pituinen, 30-70 m:n levyinen ja putousta on
siinä hyvin vähän. Putouskorkeus on sitä paitsi riippuvainen Kymijoen vedenkorkeudesta joen laskupaikan
kohdalla.

110. Jokelankoski (vastavirtaan) 27fvm 1909.
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Järvi

Välillä oleva vesijakso
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Kymijoki.

Yleinen katsaus.

l{ymijoki alkaa Päijänteen eteläpäästä. Heti joen
alkujuoksulla ovat Kalkkisten kosket, joitten jälkeen
joki juoksee itäkaakkoista ja kaakkoista kohden Ruotsalaisen ja l{onniveden läpi, jotka Jyrängön virta yhdistää
toisiinsa. Tämä osa jokea, jonka rantamat ovat epätasaista ja kallioista moreenimaata, on pohjoispuolella
Salpausselän rinnakkaisharjua, mikä seikka nähtävästi
on aiheuttanut sen, että joki ei ole voinut luoda itselleen
rajoitettua uon1aa, vaan on pakosta laajentunut suuriksi
suvannoiksi.
l{un joki l{onniveden eteläpäässä on murtautunut
yllämainitun vierinkiviharjun läpi, juoksee se rajoitetussa
uomassa ensin SSW- ja sitten SSE-suunnassa Salpausselkää kohti, mutta tämä selkä pakottaa sen Iitin pitäjän
Sidikkalan kylässä muuttamaan suuntaansa. Tästä lähtien
juoksee joki, .muodostaen suuria kiemuroita itäkoillisen
pääsuuntansa y1npärillä, kolmen suuren järven läpi, nim.
Kirkkojärven, Pelinginselän ja Pyhäjärven läpi. ViimeInainitun järven kaakkoiskulmasta jatkuu vesijakso jokena
eteläkaakkoisessa pääsuunnassa Salpausselkää kohti, jonka
läpi se murtautuu Keitin kylässä, muutamia km pohjoiseen päin l{orian rautatieasemaita. Tällä matkalla tekee
joki suuren kaaren Kouvolan-l{uopion radalle päin.
Selkien välinen alue on erittäin kallioista ja epätasaista,
josta syystä myöskin monet kosket ovat syntyneet. Joen

lähdettyä Konnivedestä on siinä Vuolenkoski, ja tämän
ja Kirkkojärven välillä vielä Mankalan kosket ja !{aurakoski. Pyhäjärveitä etelään käsin on joessa myöskin
monta koskea, joista Voikankoski, l{uusankoski ja l{eltin
kosket ovat huomattavimmat. Keitin kosket ovat muodostuneet joen murtautuessa Salpausselän läpi.
Keitin koskien alapuolelta alkaa tyyni ESE-suuntainen virta pienelle Värälänkoskelle asti, jonka jälkeen joki
juoksee SSE-suuntaan yhdensuuntaisesti Kouvolanl{otkan rauta tien kanssa Piirteenvirralle asti. Tällä
välillä on kaksi suurta koskea, lVIyllykoski ja Anjalankoski. l{eltistä PiirteenviiTalie juoksee joki suuren savitasangon läpi, mikä kuitenkin eteläosassa, Anjalan tienoilta alkaen, muuttuu epätasaiseksi rapakivialueeksi.
Tämä hyvinkin epätasainen, moreeni- ja rapakivikukkuloitten ja välillä olevien savi- ja turvetasankojen
muodostama alue Anjalan eteläpuolella pakottaa joen
Piirteenvirran alapuolella kääntymään luoteiseen Hurukselan kylään päin, missä se vähäisen kaltevuutensa takia
jakaantuu moneen haaraan.
Viime1nainitussa kylässä olevan pienen Susikosken
alapuolella kääntyy joki taas etelään päin ja tähän suuntaan juoksee se Kymin pitäjän Pernon kylään asti, missä
se jakaantuu kahteen laskuhaaraan. Viimemainitulla Susikosken ja haaraantumispaikan välisellä matkalla sivuut-
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taa joki Muhjärven ja siinä on Ahvion kosket sekä
K ultainkoski.
Niistä laskuhaaroista, joihin l{ymijoki Pernon luona
jakautuu, juoksee itäinen verrattain suoraan tasaisten
savimaitten läpi kaakkoissuuntaan l{ymin pitäjän Parikan
kylään, missä se vuorostaan jakaantuu kahteen haaraan.
Itäinen näistä, n. s. l{orkeakosken haara, juoksee kaaressa epätasaisen ja kallioisen alueen läpi ja laskee Sunilan
lahteen Kotkan pohjoispuolella. Läntinen haara juoksee
Parikan haaraantumispaikasta ensiksi lounaiseen, sitten
etelälounaiseen Kyminlinnan kohdalle, missä se jakaantuu
kahteen Hovinsaaren erottamaan laskuhaaraan. Näistä
taasen laskee itäinen, Hovijoen haara, Kotkan pohjoispuolella olevaan lahteen, ja läntinen, Langinkosken haara,
erääseen lahteen kaupungin luoteispuolella. Lukuisista
koskista Kymijoen itäisessä päähaarassa mainittakoon
Pernon kosket likellä Pernon haaraantumispaikkaa, Korkeakoski samannimisessä laskuhaarassa ja Langinkoski
Langinkosken haaran suussa.
Joen läntinen päähaara, joka on paljon pitempi
itäistä, juoksee ensin S:n muotoisessa pitkässä kaaressa
'V-suuntaan Tammijärveen, muodostaen tällä välillä
ainoastaan yhden kosken, nim. Hirvikosken. Juostuaan
Tammijärven ja parin muun sen kanssa yhteydessä olevan
pienen järven läpi jakautuu läntinen päähaara useaan
laskuhaaraan ja muodostaa m. m. Strömfarsin ja Loosarin kosket ja laskee vihdoin mereen kahden haaran,
Ahvenkosken haaran ja Pyhtään haaran kautta. Molemmissa haaroissa on useita koskia.
Kymijoki juoksee yläjuoksussaan Hämeen läänin
Asikkalan pitäjän, Mikkelin läänin Heinolan pitäjän sekä
Uudenmaan läänin Iitin ja Jaalan pitäjien läpi. Pyhäjärvestä Pernon haaraantumispaikalle asti on joki rajana
Uudenmaan ja Viipurin läänien välillä, ja haaraantumispaikalta alkaen kulkee lääninraja koko ajan joen läntisintä haaraa pitkin, Ahvenkosken lahteen asti, paitsi
kappaleen matkaa Tammijärven eteläpuolella, missä raja
yhtyy n. s. Paaskosken haaraan. Pyhäjärven ja meren
välillä koskettelee joki seuraavia Uudenmaan läänin
pitäjiä, nim. Iitin, Anjalan, Elimäen ja Ruotsinpyhtään
pitäjiä sekä Viipurin lääniin kuuluvia Valkealan, Sippolan,
l{ymin ja Pyhtään pitäjiä.
Päijänteestä lähtiessään on Kymijoella 26,136.3 km 2 :n
suuruinen sadealue. Koskenniskan kohdalla, missä joki
jättää l{onniveden, on sadealue 27,816.2 km 2, ja Pyhäjärven alapuolella, johonka järveen Mäntyharjun reitti
tulee lisään, on sadealue 34,170.8 km 2 • Voikan ja I{uusankosken välille laskeva Valkealan lisävesi suurentaa joen
sadealuetta 1,299.6 km 2 :lla. Pernon haaraantumispaikan
kohdalla on sadealue 36,021.7 km 2 ja l{ymijoen koko
alue, laskupaikkoihin asti, on 36,716.5 km 2 •
Sadealueen geologiset suhteet ja pellon, niityn. metsän
ja veden jakautuminen siinä ovat aikaisemmin olleet
käsiteltävinä.
Kymijoen pituus Päijänteestä alkaen Pernon haaraantumispaikalle asti on, kuten alla olevasta taulusta selviää,
n. 168 km; pituus Päijänteestä merelle asti on itähaaroja
pitkin laskettuna melkein 184 km; toista länsihaaraa
pitkin on pituus 201 km ja toista pitkin 204 km.

Joen kiemurtelevaisuudesta eri osilla antaa tietoja
siv. 102 oleva taulu. Tauluun on nim. merkitty eri osille
100
lausekkeen
arvoja. Lausekkeessa 1nerkitsee
z

x
pituutta väylää myöten ja z päätepisteiden välistä
etäisyyttä linnuntietä pitkin. Tätä suhdetta, joka ilmaisee
prosenteissa määrättynä joen pitennyksen lyhimpään
verraten, kutsutaan vastaisuudessa pitennysproseniiksi 1). Niillä välimatkoilla, missä on järviä, ovat
1nerkityt luvut tietysti sangen epävarmoJa, etenkin kun
järvien syvyyssuhteita ei vielä ole tarpeeksi tutkittu;
täydellisyyden vuoksi ovat nämät luvut kuitenkin lasketut ja tauluun merkityt. Niinkuin taulusta selviää,
on haaraantu1nattoman joen pitennysprosentti Päij änteestä Pernon haaraantumispaikalle saakka 69, Pernon
haaraantumispaikalta merelle itäisen päähaaran suuhun
on
19 å 26 %, läntisen päähaaran Pyhtään
haaran suuhun 87
ja saman päähaaran Ahvenkosken
haaran suuhun 53
I{oko joen pitennys Päijänteeltä
Suo1nenlahteen on, laskettuna pitkin jotain joen kolmea
itähaaraa, 64 å 65
Pyhtään haaraa pitkin laskettuna
93
ja Ahvenkosken haaraa pitkin laskettuna 101
Yksityisistä tässä selityksessä mainituista joen osista on
kien1urtelevaisin. Anjalan kosken ja Pernon haaraantumispaikan välinen matka, suorimmat ovat välimatkat
Pernon haaraantumispaikalta Parikan haaraantumispaikalle itäisessä päähaarassa sekä Pyhtään haarassa
I(urevirran alapuolella olevasta haaraantumispaikasta
merelle. Ensinmainitun välin pitennys on 111
kahden
jälkiinäisen 13% ja 12%.
Tauluilla V-XIV, 3:as Nidos, on Ky1nijoki esitetty
sekä tasossa että profiilissa. Pituuskaava on 1 : 40,000
ja profiilin korkeuskaava 1 : 200. Kartoille on merkitty,
tavallisen tulvan peittämä alue, myöskin m. m.
rantamaitten korkeussuhteet, jotka selviävät 10 m:n
korkeuskäyristä. Pituusprofiili on piirretty tri v. Willebrandin johdolla vv. 1904 ja 1905 laaditun joen pituusprofiilin mukaan, kuitenkin täydentämällä sitä Hydrografisen toimiston teettämillä syvyysmittauksilla I<.alkkisten ja Mankalan välisellä osalla sekä Kirkkojärvessä
ja Pyhäjärvessä. Profiilin vedenpinnan korkeus vastaa
19
lokak. 1904 vallinnutta vedenkorkeutta, mikä niinkuin allaolevasta on selvenevä, suunnilleen vastaa joen
vedenpinnan keskikorkeutta. l{artoilla ja profiileissa käytettyjen merkintäin selvittämistä varten viitataan merkkien selitykseen taululla V. Vaikkakin olisi ollut luonnollisempaa, että kartat ja profiilit olisivat piirretyt
järjestyksessä Päijänteeltä alkaen merelle saakka, ovat
ne tauluilla V--XIV otetut vastakkaisessa järjestyksessä;
täten on säästetty työtä, koska alkuperäiset profiilit ovat
laaditut vastavirtaan.
Jos tarkastaa pituusprofiilia, niinkuin se on esitetty
mainituilla tauluilla V-XIV eli schen1atisesti taululla II,
niin huomaa, että joessa on suuri määrä koskia ja putouksia, missä se kulkee kalliokynnysten yli, ja niitten välisiä
suvantoja.
Saksankielessä käytetään nimitystä Fluss- eli Stroment" wicklung, ruotsinkielessä förlängningsprocent.
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Putouskorkeuden jakautuminen niille eri osille, joihin
joki tässä esityksessä on jaettu, selviää seuraavasta taulusta, siv. 102.
l{oko putous Päijänteeltä Suomenlahdelle on 77.99 m,
jos lähtökohdaksi otetaan pituusprofiilien (taulut V -XIV)
mukainen, lokak. 19 p:n 1904 vedenkorkeus, ja Suomenlahden vedenpinnan keskikorkeus oletetaan olevan 0.115
111 yli NN. Jos laskujen perustana pidetään Päijänteen
vedenpinnan keskikorkeutta vv. 1900-1909, siis keskikorkeutta samana aikakautena, jolle Suomenlahden vedenpinnan keskikorkeus on laskettu 1), niin saadaan 78.08
111:n putouskorkeus. 77.99 m:n absoluutista putousta
vastaa 0.42 °/oo relatiivinen putous, siis suunnilleen
1 : 2,360, jos joki lasketaan jotakuta kolmea itähaaraa
pitkin. Pyhtään haaraa pitkin laskettuna on relatiivinen
putous 0.38°/oo, mikä vastaa suhdetta 1:2,614, jaAhvenkosken haaraa pitkin laskettuna •' 0. 39 °/oo, vastaten suhdetta 1 : 2,581.
Salpausselän rinnakkaisharjun aikaansaaman padotuksen takia on ylisen, etupäässä järvien muodostaman,
45.60 km:n pituisen välin putous ainoastaan 1. 75 m, mikä
vastaa relatiivista putousta 1 : 26,057. Joen murtauduttua mainitun rinnakkaisharjun läpi ~{oskenniskan
kohdalla suurenee putous. l{onniveden ja I{irkkojärven
välillä se on 11.22 m 23.25 km:n matkalla, vastaten relatiivista putousta, jonka suhdeluku on 1 : 2,072. Tätä
seuraa Salpausselän vaikutuksesta muodostunut 25.90
ln11:n pituinen suvantoväli I{irkkojärven ja Pyhäjärven
yli, jonka jälkeen putous taas kasvaa koskirikkaalla
matkalla Pyhäjärveltä aivan Salpausselän eteläpuolella
olevalle I{orianvirralle asti. Tämän välin pituus on
24.40 km ja sen putous 25.82 m. Relatiivinen putous
on siis 1. 06 °/oo eli 1 : 945. Salpausselän eteläpuolella on
putous I{orianvirralta Anjalankosken alasuvannolle verrattain suuri, eli 16.88 m 24.56 km:n matkalla, jota
vastaava relatiivinen putous on 0. 69 °/oo eli 1 : 1,455; joen
haaraantumatt0111an osan alim111an välin putous Anjalankoskelta Pernon haaraantumispaikalle on ainoastaan
4.56 m 24.62 km:n matkalla, mitä vastaava relatiivinen
putous on 0.19 °/oo eli 1 : 5,400. I{oko putous Päijänteeltä Pernon haaraantumispaikalle on 60.23 m 168.33
km:n matkalla, joten siis relatiivinen putous on 0.36 °/oo
eli 1 : 2, 795.
Pernon haaraantumispaikalta merelle on putousta
17.76 m. I{un itäisen päähaaran pituus on 15.60 a 15.80
km, riippuen siitä minkä kolmesta laskuhaarasta valitsee,
niin on itäisen päähaaran relatiivinen putous 1 : 879 a
1 : 889. Läntisessä päähaarassa olevan Pyhtään haaran
pituus on 35.56 km ja Ahvenkosken haaran 32.96 km.
Edellisen haaran relatiivinen putous on 1 : 2,002 ja jälkimäisen 1 : 1,856.
Joen leveys on hyvinkin vaihteleva, se on pienin koskissa ja suurin siellä, missä jol~i juoksee järvien kautta.
Jos järvet kuitenkin jätetään pois, on I{onniveden ja
Pernon haaraantumispaikan välillä olevan jakaantumattoman joen leveys veden keskikorkeuden vallitessa

1)

Suomen tarkkavaakitus 1892---1910, siv. XXXVIII.

pienin Mankalan koskissa, missä se on 30 m, ja sen leveys
suurin
1,300 m
l{uusankosken yläpuolisessa Kuusanlammessa. Tämän osan keskileveys on 205 m. Mitä
joen itäisen päähaaran leveyteen tulee, on se suurin
553 111
Pernon koskissa. Pernon haaraantumispaikan
ja Parikan haaraantumispaikan välisellä matkalla on pienin
54 m
myöskin mainituissa koskissa; kolmen
leveys
suuhaaran pienim111ät leveydet ovat: 10 m I{orkeakosken
haarassa, 36 m Hovijoen haarassa ja 61 m Langinkosken
haarassa. Itäisen päähaaran keskileveys on 110, 137 tai
146 m, riippuen siitä mitä laskuhaaraa myöten joki luetaan. Läntisessä päähaarassa vaihtelee leveys Pernon
haaraantumispaikan ja Tammijärven välillä 53 m:stä
256 m:iin, keskimäärin se on 130 m; Loosarin-Pyhtään
haaran suurin leveys on 730 m, pienin leveys on 25 m ja
keskileveys 106 m. Strömforsin-Ahvenkosken haarassa
ovat vastaavat luvut 600, 29 ja 135 111. Läntisen haaran
keskileveys Pernon haaraantun1ispaikan ja meren välillä
on 116 m, jos kuletaan Pyhtään haaraa pitkin, ja 132 111,
jos Ahvenkosken haaraa pidetään laskuna.
Missä putous on suurempi, siellä on joen pohja moreenisoraa, 111ikä useimmissa koskissa, jos läntisen laskuhaaran koskia ei oteta lukuun, on poishuuhtoutunut
allaolevaan kallioperään asti. Pohjan laatu on myöskin
syynä niihin suuriin epätasitisuuksiin, jotka tulevat näkyviin pitkillä matkoilla pohjaprofiilissa tauluilla V-XIV.
Järvissä ja suvannoissa on pohja suurimmaksi osaksi
savea, mutta siellä ja täällä on myöskin hiekansekaista
savea, jopa puhdasta hienoa hiekkaakin. Piirteenvirran
eteläpuolella, missä joki juoksee suurien turvemaitten
läpi, on turvemutaa sekä joen haaraantumattomassa
osassa yläpuolella Pernon haaraantumispaikkaa kuin
myöskin läntisessä päähaarassa. Joen pituusprofiiliin
on merkitty pohjan laatu, joka on mainittu myöskin
allaolevassa joen yksityiskohtaisessa kuvauksessa. Valitettavasti on lähempi selonteko joen uomasta jätettävä
sikseen yksityiskohtaisen geologisen tutkimuksen puutteessa. Käytettävissä olevat tiedot ovat nimittäin sangen
vaillinaisia. Täydellisimmin on pohja tutkittu koskissa,
missä maaporaa on käytetty, jota vastoin koskien välisten suvantojen pohja on määrätty peilaustangon tai
luotinnoran avulla. Ainoastaan hyvin harvoissa paikoissa
on otettu ja tutkittu pohjanäytteitä.
Vesisyvyys, joka paitsi maan korkeussuhteista, on
riippuvainen myöskin pohjan laadusta ja veden nopeudesta, on, niinkuin profiileista selviää, hyvin vaihteleva.
Syvyys on tietysti pienin koskissa, verrattain suuria
syvyyksiä on aivan niitten ylä- tai alapuolella. Yleensä
joen virtajuovaa myöten kulkevan profii1iviivan suurin
syvyys on 42.3 m, mikä syvyys on Ruotsalaisessa. Joen
suurin syvyys Pyhäjärven ja Pernon haaraantumispaikan
välillä on alapuolella Susikoskea mitattu 26.5 m:ksi, itäisen päähaaran suurin syvyys
11.4 m
on Pernon koskien alapuolella, ja läntisen päähaatan Purasjärvessä
mitattu suurin syvyys on 15.1 111. I{eskisyvyys Päijänteen ja Pernon haaraantumispaikan välisellä matkalla
on 10.0 111; itäisen päähaaran keskisyvyys Pernon haaraantumispaikalta merelle on 5. 3, 5.1 tai 5. 4 m, riippuen
valitusta laskuhaarasta, ja läntisessä päähaarassa on
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keskisyvyys Pernon haaraantumispaikan ja Purasjärven
välillä 7.00 m, Loosarin-Pyhtään haarassa 4.0 m ja
Strömfarsin-Ahvenkosken haarassa 4. 6 m.
Joen poikkiprofiili, jonka suuruus on riiJ.?puvainen

Kuva 111.

Kymijoen poikkiprofiileja.

N :o 1435 Poikkiprofiili Mankalan koskien luona (kalliopohja).
N :o 1387
Sidikkalan luona (sorapohja).
N :o 635
Anjalankosken yläpuolella (savipohja).

2.

vesimäärästä ja nopeudesta ja jonka muoto riippuu
etupäässä pohjan laadusta, on luonnollisesti useimmissa
tapauksissa muodoltaan hyvinkin epäsäännöllinen. Paitsi
sitä, että poikkiprofiili joen mutkissa osottaa suurempaa
syvyyttä likempänä toista rantaa, aiheuttaa pohjan laatu
usein, että profiili ei ole saanut säännöllistä muotoa.
l{uitenkin tavataan muutamin paikoin sangen säännöllisiä profiilimuotoja, joista kuva 111 esittää muutamia
esi1nerkkejä. 'Niinkuin näkyy, lähenee pohjaviiva näissä
tapauksissa sangen likelle kuvioihin piirrettyjä paraabelikäyriä.
Joen rannat ovat yleensä verrattain korkeita Päijänteellä alkaen Anjalan kaskelle saakka, jos jättää lukuun
ottamatta muutamat lyhyet välit etupäässä IGrkkojärven ja Pyhäjärven ympärillä, missä vesi aikaansaa
tulvia keväällä. Anjalankosken alapuolella ovat joen
rannat sitävastoin verrattain matalia Pernon haaraantumispaikalle asti, ja tämän välin rantamaista ovat vuosittain suuret alueet veden peittämiä. Haaraantuinispaikalta jatkuvat alavai rantamaat läntistä päähaaraa
pitkin; itäisen päähaaran rannat ovat sitävastoin ilman
tulvavaaraa. Sama on myöskin yleensä laita läntisen
päähaaran kahden laskuhaaran, Pyhtään haaran ja Ahvenkosken haaran kanssa. Likimääräisen käsityksen rantojen
korkeudesta eri osissa jokea sekä ympäröivän alueen
korkeussuhteista saa poikkiprofiileista taululla XV, yksityiskohtaisemmin selviävät korkeussuhteet tauluillå V-XIV olevista kartoista ja profiileista.

Kymijoki Päijänteellä Koskenniskan koskelle

l(ymijoki alkaa Päijänteen eteläisim1nän selän, Asikkalanselän, pohjoispäästä, suunnilleen keskiväliltä kahta
ennen kuvattua vierinkiviharjua, nimittäin Päijänteen
yli vinoon, NNE-suuntaan kulkevaa Asikkalan-Sysmän
harjua ja jokseenkin yhdensuuntaisesti sen kanssa kulkevaa l{alkkisten-Joutsan harjua. Aluksi juoksee joki
koilliseen n. 3 km:n matkan ja siinä on heti alussa
l(alkkisten kosket. Sitten kääntyy joki kaakkoon, murtautuu l{alkkisten kylässä viiinemaii1itun vierinkiviharjun läpi ja jatkuu itäkaakkoista ja kaakkoista kohti
Ruotsalaiseen asti. Juostuaan viimemainitun järven
kautta, Inurtautuu joki Jyrängön virtana järven itärannalla aivan Heinolan kaupungin eteläpuolella olevan toisen
vierinkiviharjun, n. s. Heinolan harjun läpi, jonka jälkeen se laskee l{onniveteen; tämän eteläpäästä joki jatkuu
Vuolenkosken eli l{oskenniskan kosken kautta.
Päijänteen ja l{oskenniskan välisen matkan pituus
on, pitkin joen uomaa sekä Ruotsalaisen ja l{onniveden
laivaväylää myöten laskien, 45.60 km, ja Kalkkisten ja
l{oskenniskan väli linnuntietä on 38.80 km. Jos tällä
välillä voisi puhua pitennysprosentista, olisi se 18. Matalanveden aikana (1909) on putous 2.02 m, keskiveden
aikana 1. 75 m.
Joen sadealueen suuruus Kalkkisten koskien niskalla

(Taulut XIII-XIV).

on 26,136.3 km 2, Jyrängön virran luona 26,622.1 km 2 ja
l{oskenniskan kohdalla 27,816.2 km 2 • Lisäyksen vaikuttaa
etupäässä l{onniveden pohjoispäähän laskeva Räävelinjärven vesijakso, jonka alue on 977.0 km 2 :n laajuinen.
Vuoriperä l{alkkisten ja Koskenniskan välisillä rantamilla on suurimmaksi osaksigraniittiaja gneissiä. Ruotsalaisen ja Konniveden eteläpuolella on laaja alue nuorempia, granaatteja sisältäviä graniitteja. Tämä alue ulottuu
l{onniveden länsipuolella Heinolaan asti ja itäpuolella
yhtä kauas pohjoiseen, se tulee myöskin useissa paikoin
Ruotsalaisen etelärannalle, mikä muuten on etupäässä
sarvivälkegneissiä ja kiillegneissiä. Viimemainittuja vuorilajeja on myöskin joen pohjassa pääasiallisesti l{alkkisten
ja Ruotsalaisen välillä sekä viimemainittuun järveen
pohjoisesta laskevan Onalinjoen alueella. Muutamin paikoin joen ja Ruotsalaisen rannoilla, niinkuin esim. Heinolan tienoilla, on vuoriperä kuitenkin vanhe1npaa tai nuorempaa graniittia, samaten kuin l{onniveden pohjoisosassakin. lVIyöskin amfiboliitteja on l{onniveden rannoilla. Maanpinnalle tulee vuoriperä etenkin Konniveden
itä- ja pohjoispuolella.
Alueen irtonaiset maalajit ovat suuri111maksi osaksi
moreenisoraa. Suurehkoja turvemaita on Onalinjoen
ympärillä, muualla on niitä hyvin harvassa. Kaksi vierin-
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kiviharjua leikkaa alueen, nim. jo mainitut harjut Kalkkisten kylässä ja Heinolan tienoilla, ja Sylvöjärven lisäveden rajalla on Salpausselän rinnakkaisharju, joka leikkaa Kymijoen Koskenniskan luona. Harjujen seuduill~
on pieniä hiekkamaita.
Kalkkisten kosket (taulu XXIII) ovat n. 1.500 m:n
pituisia, niitten putous on keskikorkeanveden aikana
1.26 m, keskiveden aikana 1.48 m ja keskimatalanveden
aikana 1. 72 m, jos otetaan huomioon havainnot aikakaudelta 1879-1909. Korkeimman tunnetun tulvaveden vallitessa v. 1899 oli putous ainoastaan 0. 74 m, mataliminan
havaitun vedenkorkeuden aikana v. 1909 oli putous 1. 92 m.
Lokak. 19 p. 1904, minkä päivän vedenkorkeuden mukaan
pituusprofiili, taulu XIV, on piirretty, oli kosken putous
1.44 m. Muita vedenkorkeuksia vastaava putous saadaan helposti vertailukäyrästä, taulu LXVI. Päähaaran
leveys on 80-400 m, väylän vesisyvyys keskiveden aikana
0.7-9.6 m.
J{alkkisten koskissa, joitten pääväylä on S:n muotoinen, on kolme erityistä putousta, jokaisessa putouksessa
on monta haaraa.
Ylin putous, joka myöskin on suurin, laskee suunnilleen etelästä pohjoiseen; sen jakaa koskenniskassa pieni
Mikkosaari kahteen haaraan, Isokoskeen ja Mikkokoskeen,
jotka kuitenkin pian yhtyvät. Putouksen rannat ovat
verrattain korkeita ja kallioisia taikka kivisiä ja metsää
kasvavia. Pohja on osaksi kalliota, osaksi kivensekaista
soraa. Iträrannalla on alalaskuisella vesirattaana käypä
mylly kahdella kiviparilla (kuva 112).

koilliseen Kalasaaren kaakkoissivun ohitse ja muodostaa Säynekosken. Saaren luoteissivua myöten juoksee
pienempi koskenhaara, nimeltään A irokoski.
Säynekoski on alin ja pienin Kalkkisten koskien kolmesta putouksesta, ja sen alta alkaa pitkä suvanto, joka
ulottuu Ruotsalaiseen asti. Katasaaren ranta, siis kosken
luoteisranta, on korkea ja viljelty, vastakkainen ranta on
matalampi ja metsää kasvava.
· Kalkkisten kosket perattiin v. 1826 ja vv. 1832--1838 Päijänteen vedenpinnan laskemista varten.
Syksyllä v. 1826 oli Päijänteen vesi tavattoman matalalla.
Koskenperkausjohtokunta käytti tätä seikkaa hyväkseen ja poisti
koskesta kaikki vedenpinnan yläpuolella olevat suuret ja pienet
kivet. Tähän työhön käytettiin 1,188 päivätyötä, jotka maksoivat valtiolle 636: 36 hopearuplaa.
Varsinainen perkaus alotettiin kuitenkin vasta v. 1832 ja se
jatkui v:n 1838 kevääseen saakka. Raivaustyöt ja vaikeasti louhitun paljon kallion poistaminen toimitettiin patojen suojassa.
M. m. suljettiin syksyllä v. 1836 3 Yz kuukauden ajaksi koko
koski n. 270 m:n (150 sylen) pituisella padolla, jonka alapuolella
kosken ylintä osaa kaivettiin ja louhittiin, käyttämällä joskus
aina 700 mieheen nousevaa työvoimaa. Kosken ollessa suljettuna
nousi Päijänteen vedenpinta n. 1.8 m. Perkauksen lopputuloksena
oli, että Päijänteen vedenpinta aleni 4 jalkaa eli n. 1.2 m.
Töihin käytettiin vv. 1832-1838 95,954 valtion päivätyötä
ja 30,139: 05 hopearuplaa. Hanketta harrastavat kunnat Päijänteen ympärillä avustivat työtä 5,535 hopearuplalla, eivätkä
työpäivillä, niinkuin yleensä oli tapana järvenlaskutöissä.
Ennen perkansta ei koskessa liene ollut mitään myllyjä.
V. 1851 sai J. Fr. Fontheus Hämeen läänin kuvernööriitä luvan
rakentaa Kalkkisten koskille proomulla uivan veromyllyn kahdella kiviparilla. Kalkkisten koskissa nykyään olevat molemmat
myllyt lienevät myöhemmin rakennetut.

Kalkkisten koskien kautta uitetaan vuosittain suuria
tukkimääriä. Ylimmässä putouksessa toimitetaan uitto
luoteisrantaa pitkin Laskusalmen ja Mikkokosken kautta
(kts. taulua XXIII), keskimmäisessä pohjoishaaran kautta
ja alimmaisessa Säynekosken kautta.
Talvella 1910--·1911 on Kymmene Interims Flottningsförening-yhtiö suorittanut erinäisiä töitä ylimäisessä koskessa
uiton helpottamista varten.

Kuva 112.

Isokoski (vastavirtaan) 16/vm 1908.

Ylimmän putouksen alapuolella on tyynempi väli,
jolla koski vähitellen muuttaa suuntaansa pohjoisesta
itäiseksi. Tästä osasta ulkonee koskelta luoteista kohti
matala Meranlahti.
Lännestä itään laskevassa keskimäisessä putouksessa
on kolme haaraa, joista keskimäinen, Leppäkoski, on
suurin. Myöskin täällä ovat rannat metsää kasvavia
ja kivisiä, pohja on kalliota ja kivensekaista soraa.
Keskimäisen putouksen pohjoisimmassa haarassa on
mylly.
Leppäkosken alapuolella juoksee päävirta vielä kappaleen matkaa itäänpäin, jonka jälkeen se kääntyy pohjois-

Pieniä ve~ei'tä voidaan ilman vaikeuksitta ohjata
Kalkkisten koskia alas ja myöskin sangen helposti hinata
ylöspäin toista rantaa pitkin.
Höyrylaivaliikettä varten Päijänteen ja Ruotsalaisen
välillä on kuitenkin koskien sivuitse rakennettu järvien
välille sulkukanava.
Kalkkisten kanava yhdistää Kukkaronpohjan lahden
Päijänteessä Kymijoesta ulkonevaan Kuhmorinpohjan
lahteen alapuolella Kalkkisten koskia. Kanavan pituus
on 1,010 m, sen pohjaleveys 8. 9 m ja sen syvyys matalanveden aikana 2.1 m. Sulkukamarin pituus on 41.6 m
ja sen leveys 8.6 m; ylemmän sulkukynnyksen pienin
vesisyvyys oli v. 1909 2.17 m sekä alemman kynnyksen 1.83 m. Ylemmän sulkukynnyksen korkeus on
75.38 m yli NN ja alemman kynnyksen 73.80 m yli NN.
Putousta on sulussa yhtä paljon kuin koskessakin, nim.
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1. 26, 1.48 tai 1. 72 m, keskikorkean veden, keskiveden tai
keskimatalanveden aikana. Kanavan yli johtaa puinen
kääntösilta, jonka kivisten maatukien väliin jää 8.6 m:n
levyinen vapaa aukko. Jotta laivat voisivat kulkea toistensa ohi, on kanavan pohja laajennettu sulun yläpuolella 59 m:n matkalla 14.8 m:n levyiseksi.
Kalkkisten kanava rakennettiin vv. 1875-1878, kustannukset
nousivat 363,038: 68 smk:aan. Se avattiin yleiselle liikenteelle
4 p. syysk. 1878. Sulku, joka osaksi on louhittu kallioon, rakennettiin aluksi kivillä täytetyistä tukkiarkuista. Vv. 1893 ja 1894
rakennettiin sulku uudelleen kiilatusta kivestä latomamuurina
lankkuverhouksella 0.5 m:n syvyydelle matalimman veden aikana.
Tämä työ maksoi 65,514: 47 smk. Kanavan korjaustöihin 14vuotisena aikakautena 1879-1892 käytettiin yhteensä 9,830: 72
smk, eli 702: 19 smk vuosittain, ja yhtä pitkänä aikana 1894--1907 yhteensä 30,181: 53 smk eli 2,155: 82 smk vuosittain.
Keväällä 1899 nousi vedenpinta Päijänteessä niin korkealle,
että oli pakko korottaa sulkuhuoneen seiniä 0.59 m kahdella
hirsikerroksella, jotka rautapulteilla kiinnitettiin sulun päällyskiviin, jotta liike Kalkkisten sulun kautta voisi esteettä jatkua.
Veden ollessa korkei.mmillaan Päijänteessä oli vedenpinta ainoastaan 0.04 m kiinnitettyjen hirsien yläreunan alapuolella ja siis
0.55 m sulun reunan yläpuolella.

Kalkkisten koskien alapuolella laajenee Kymijoki
suurehkoksi Kalkkisten-Kymijäruen suvannoksi, joka aluksi
kääntyy koilliseen, mutta kohta taipuu kaakkoon päin.
Tämän suvannon pituus on n. 6 km, leveys on 1501,400 m. Uoman vesisyvyys vaihtelee keskiveden aikana
2.8 m:stä 35.3 m:iin. Huomattavaa putoustå ei tällä
välillä ole, joten sitä voi pitää Ruotsalaisen lahtena.
Samasta syystä voidaan myöskin olettaa, että vesiasteikko
l{alkkisten sulun alapuolella osottaa Ruotsalaisen vedenkorkeutta. Rannat Kalkkisten-I{ymijärven ympärillä ovat
yleensä verrattain korkeita. Pohjoispuolella on viljelyksiä,
m. m. l{alkkisten kylässä. Muuten ovat rannat metsää
kasvavia ja osittain kallioisia. Useita pieniä saaria on
joen tässä osassa. Yleensä lienee pohja savea ja hienoa
hiekkaa.
Kalkkisten-l{ymijärvestä ulkonee kaksi kapeata lahtea, toinen, Pitkälahti eli Alasenlahti, luoteiseen, toinen,
Riihilahti, pohjoiseen.
Pitkälahti on n. 1. 7 km:n pituinen ja 30 a 150 m:n
levyinen. Se on tasainen ja syvä ja muistuttaa kivisine
rantoineen jokea. Lahti pistää Varislahtea kohti Päijänteessä; etäisyys lahtien välillä on linnuntietä ainoastaan
500 m.
Lahtien väliselle matalalle taipaleelle rakennettiin
muutamia vuosia sitten mylly kolmella kiviparilla ja pärehöylä. Vesi johdetaan myllylle Päijänteestä n. 300 m:n
pituisen ja 2 m:n levyisen kanavan kautta, joka on kaivettu ja louhittu moreenisoraa ja kalliota olevan kannaksen läpi, ja myllyitä johtaa yhtä pitkä kanava Alasenlahteen. Tätä tietä Kymijokeen tuleva vesimäärä lienee
keskiveden aikana tuskin 1 m 3 /sek. Insinööri R Tennbergin v. 1901 laatiman profiilin ja myllyrännin suunnitelman mukaan olisi tämän leikkauksen korkein piste
79.33 m yli NN eli 0. 76 m alapuolella korkeinta vedenpintaa v. 1899. Viimemainitun vuoden tulvaveden olisi
siis pitänyt juosta Päijänteestä suoraan kannaksen yli
l{ymijokeen.

Ennen Päijänteen laskemista olisi myöskin Hällströmin tutkimuksen mukaan v:lta 1819 puro juossut tulvaveden aikana
kannaksen yli.

l{alkkisten-Kymijärven kaakkoispää kapenee vähitellen, sen leveys on Kalkkisten kylän kohdalla n. 300 m.
Täällä leikkaa vesijaksoa Lahden ja Sysmän välinen
1naantie, liikennettä välittää rautalevystä rakennettu
lautta. Heti itäpuolella lauttauspaikkaa laskee KalkkistenKymijärveen pohjoisesta pieni puro, jossa on mylly, mikä
kuitenkin vedenpuutteen takia seisoo osan vuodesta.
N. 2 km lauttauspaikalta kaakkoon on vesijakson leveys
ainoastaan n. 150 m. Tähän päättyy Kalkkisten-Kymijärvi ja lyhyt Virtasalmi alkaa.
Virtasalmen jakaa Virtasaari kahteen haaraan, pohjoiseen fsosalmeen ja eteläiseen V ähäsalmeen. Molemmat
haarat ovat niin syviä, että höyrylaivat voivat niitä
kulkea. Rannat ovat korkeita. Tukinuiton helpottamista
varten on rannoille rakennettu hirsisiä johtolaitteita.

Kuva 113.

Virtasalmi (myötävirtaan) Sfvm 1908.

Virtasalmen jälkeen seuraa pitkä ja kapea suvanto,
jota voi pitää Ruotsalaisen läntisimmän selän, Hopea~elän, lahtena.
Saaria, niemiä ja syviä lahtia täyni1ä oleva Ruotsalainen on 18 km pitkä WNW-ESE-suunnassa. Väylää
myöten laskettuna on etäisyys järven läntisimmästä osasta
Virtasalmelta itäisimpään kohtaan Heinolan luona 20.5 km.
Pitkät niemet ja saaret jakavat järven kahteen osaan:
läntiseen Hopeaselkään ja suurempaan itäiseen osaan,
joka ulottuu järven laskulle, Jyrängön virralle, saakka.
Molemmat osat yhdistää toisiinsa kolme salmea, joista
pohjoisinta kutsutaan Hopeasalmeksi ja molempia toisia
Torninsalmiksi.
Järven pinta-ala on 77.0 km2 ja sen rantaviivan pituus
on, jos saaret lasketaan mukaan, 270 km. Rantaviivan
pituuden suhde sen ympyrän kehään, jonka pinta-ala on
77.0 km2 , on siis 8. 70, mikä osottaa, että järven n. s.
liuskaisuus on tavattoman suuri. Järven sadealueen pintaala on 26,622.1 km 2 •
Ruotsalaisen keskivedenkorkeus 31-vuotisena aikakautena 1879-1909 on 2. 92 m Kalkkisten alemman
asteikon nollapisteen yläpuolella sekä 76.72 m yli NN.
Keskitulvaveden korkeus samana aikana on 77.39 m
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yli NN ja keskimatalanveden korkeus 76.12 ni yli NN.
Korkeimmillaan oli vesi yllämainittuna aikakautena 4 p.
heinäk. v. 1899 ( = 79.35 m yli NN), matalimmillaan oli
vesi 23-31 p. maalisk. 1909 ( = 75.63 m yli NN). Suurin
havaittu vedenkorkeuden vaihtelu on siis 3. 72 m.
Vesisyvyys väylässä vaihtelee keskiveden aikana 3. 7
m:stä 42.3 m:iin, ja järven keskisyvyys on 10.9 m.
Veden volyymi on n. 0.84 km 3 . Järven pohja on savea
ja hiekkaa.
Ruotsalaisen ympäristö on yleensä metsää kasvavaa
moreenimaata. Järven kaakkoisrantana on hiekkaharju.
Viljelyksiä on hyvin harvassa. Rannat ovat yleensä
korkeita ja kivisiä tai kallioisia. Ruotsalaisen länsiosan
rannat ovat yleensä korkeampia, jyrkempiä ja kallioisempia kuin itäosan. Etenkin on pohjoisranta heti Virtasalmen itäpuolella jyrkkä ja korkea. Se on osaksi rapautunutta ja sortunutta kalliota.
Ruotsalaisella on säännöllinen höyrylaivaliike Vesijärven aseman ja Heinolan kaupungin välillä. Heinolassa
on tarkoitusta varten erityinen laiturirakennus, 125 m:n
pituinen, uppoarkuille perustettu kivimuuri, ja laivaväylä on asianomaisesti viitaitettu kariviitoilla ja merimerkeillä, jonka ohessa liikenteen helpottamista varten
on rakennettu kaksi johtomajakkaa, toinen Tornisal:melle, toinen järven itäisimmän selän suulle, HeinolanKymille.

Ruotsalaiseen Iaskevista lisävesistä on Onalinjoki suurin; se
johtaa veden Ylimmäisestä ja Keskisestä ja laskee pohjoisesta
käsin järven pohjoisimpaan lahteen, Vaipilaislahteen.
Ylimmäinen on n. 5.5 km pitkä järvi, sen pinta-ala on 8.1
km2. Pohjoisranta on matala ja osittain tulvaveden aikana veden
alla, eteläranta on korkeampi ja kivinen tai kallioinen.
Ylimmäisestä juoksee vesi lounaiseen päin lyhyen 1\rfartinjoen
kautta Keskiseen. Martinjoessa on mylly kahdella kiviparilla,
alarattaana ja puron yli rakennetulla padolla. Putouskorkeus
on n. 3m.
Keskinen, johonka juoksee vettä, paitsi Ylimmäisestä myöskin
muutamasta pienestä järvestä pohjoisesta päin, purkaa vetensä
Onalinjoen kautta, joka yleensä juoksee läpi alavien maitten,
soitten ja viljelyksien.
Onalinjoessa on kaksi myllyä: Sahamylly ja Koskenmylly.
Sahamyllyssä, joka on n. 1 km Keskisen alapuolella, on kaksi
kiviparia, alaratas ja pato vesijakson yli, se käyttää n. 3 m:n
putouskorkeutta. Aikaisemmin oli paikalla 1700-luvun loppupuolella rakennettu saha, joka v. 1840 muutettiin yksiraamisesta
kotitarvesahasta kaksiraamiseksi myyntisahaksi. Saha paloi
1880-luvun keskipaikkeilla ja silloin rakennettiin mylly sen
sijaan.
Koskenmyllyssä, joka on likempänä Onalinjoen laskua Ruotsalaiseen, on yksi kivipari ja alaratas, pato vesijakson yli ja 1 m :n
putouskorkeus.
Yhdeltä kohden on Ruotsalainen aivan likellä Päijännettä.
Hopeaselästä ulkonee nim. lounaiseen Taivallahti, jonka lounaisin
pää on ainoastaan 1 km:n etäisyydellä Päijänteen:eteläisimmästä
osasta ulkonevasta Taipalenpohjan lahdesta. Järvien välisellä
kannaksella on 470 m:n pituinen ja 100 m:n levyinen Taivallampi,
joka 300 m:n pituisen ojan kautta laskee Ruotsalaiseen. Lammin
vedenpinta on n. 3.5 m yläpuolella Päijänteen vedenpintaa.
Etäisyys Iammista Päijänteeseen on ainoastaan 200 m, ja tämän
välin korkein piste on ainoastaan n. 12 m viimemainitun järven
vedenpinnan yläpuolella. Kannaksen soveliaisuutta kulkuliikkeen aikaansaamista varten Päijänteen ja Ruotsalaisen välillä on
useita kertoja tutkittu, m. m. jo Hällström v. 1819.

Jyrängön virta, joka yhdistää Ruotsalaisen ja !{onniveden toisiinsa, leikkaa kaakkoissuunnassa Heinolan kaupungin kautta kulkevan vierinkiviharjun aivan kaupungin
likellä. Virrassa on kaksi haaraa, jotka Siltasaari erottaa
toisistaan. Vesimäärän pääosa juoksee kaupunginpuoleista
pohjoishaaraa myöten. Virran pituus .on ainoastaan n.
80 m, putouskorkeus keskiveden aikana (v. 1909) on
0.17 m, matalanveden aikana 0.10 ja tulvaveden aikana
(v. 1909) 0.26 m. Keskiveden aikana on pienin leveys
pohjoishaarassa 90 m ja etelähaarassa 20 m; pääväylän
pienin vesisyvyys on 3. 3 m. Pohja on kivensekaista
soraa. Rannat ovat korkeita, etenkin pohjoispuolella,
missä harju kohoaa 35 å 40 m:n korkeudelle Ruotsalaisen
vedenpinnan yläpuolelle.
Etelästä pohjoiseen Heinolan kautta kulkevalla valtamaantiellä on siltoja molempien Jyrängön virran haarojen
yli. Pohjoishaaran kolmikaarisen n1aantiesi1lan maatuet
ja pylväät ovat kivestä paalu- ja betoniperustalla. 40.8
m:n pituisen keskikaaren kantavat osat ovat rautaisen
parabeliristikon muotoisia; sivukaaret ovat puisia tukiansassiltoja, joitten kannatusväli on 19.85 m. Leveys,
joka on 6.6 m, jakautuu 4.2 m:n levyiselle ajotielle ja
kahdelle 1. 2 m:n levyiselle jalkakäytävälle. Etelähaaran
yli johtaa yksikaarinen, kivisille maatuille rakennettu
puinen tukiansassilta, jonka kannatusväli on 22.5 m.

Kuva 114.

Jyrängön maantiesilta 20/vm 1908.

Viimemainitussa haarassa, jonka kautta tukit tavallisesti uitetaan, on rannoille rakennettu kivisiä ja puisia
laitureita.
Heti virran alapuolella on suuremman haaran pohjoisrannalla kahdella alarattaana käypä mylly.
1780-luvun loppupuolelle asti ei ollut siltaa vesijakson yli
Heinolan luona. Sodan aikana vv. 1789 ja 1790 rakennettiin
Heinolan-Kymin yli, kappaleen matkaa Jyrängön virran yläpuolelle vastapäätä Heinolan maaherran asuinpaikkaa, 254 m :n
pituinen lauttasilta, jonka sijaan 1820-luvun alkupuolella rakennettiin kiinteä puinen maantiesilta Jyrängön virran yli. Koska
uuden sillan pylväät ja maatuet supistivat virran poikkiprofiilia,
oli pakko padotuksen estämistä varten Ruotsalaisessa kaivaa
kanava harjun läpi yhdensuuntaisesti virran kanssa. Tähän
työhön, johon myöskin kuului puisen maantiesillan rakentaminen
kanavan yli, ja joka toimitettiin vv. 1824-1826, meni 5,269
pitäjänpäivätyötä, mikä rahassa teki 1,941: 74 hopearuplaa.
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V. 1834 syvennettiin sekä päävirtaa että myöskin kanavaa Päijänteen laskutöitten esitöinä; syvennystyöt maksoivat 659: 56
hopearuplaa.
Jyrängön virran ylisiä siltoja on kahdesti uudelleen rakennettu, ensi kerran v. 1854 ja toisen kerran vv. 1901--1903. Viimemainitulla kerralla sai isompi silta, joka ennen oli ollut puusta ja
monikaarinen, nykyisen kolmikaarisen muotonsa. Tämä työ
toimitettiin Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen johdolla ja se
maksoi 235,029: 79 smk, josta kuitenkin Senaatin päätöksen
mukaan 21 p:ltä helmik. 1901 koko pienemmän sillan ja suuremman sillan päätekaarien kustannukset, jotka yhteensä nousivat 31,010: 65 smk:aan, tientekovelvollisten tuli valtiolle takaisin
maksaa.

Konnivesi (taulu XIII), jonka paaosan suunta on
pohjoisesta etelään, on NNvV--SSE-suunnassa 20. o km:n
pituinen, sen suurin leveys on 5. 5 km ja pinta-ala
39.6 km 2 • Rantaviivan yhteenlaskettu pituus on 264 km
ja järven liuskaisuuden ilmaisee luku 11.84. Jyrängön
virta laskee pitkään lahteen, Läpiänselkään, joka järven
keskipaikoilta ulkonee luoteissuunnassa Heinolaan päin,
ja järven lasku, Vuolenkoski eli J{oskenniska, on sen
eteläpäässä. Järveen laskee pohjoisesta Sulkavan kosken
kautta Räävelinjärven lisävesi, ja sen sadealueen pintaala on 27,816.2 km 2 •
Vedenpinnan korkeus, verrattuna veden keskikorkeuteen v. 1909, on 75.99 m yli NN eli 0. 85 m yli järven
eteläpäässä olevan vesiasteikon N :o 69 nollapisteen.
l\tlatalanveden korkeus sa1nana aikana oli 75.53 m yli NN
ja tulvaveden korkeus 76.40 m yli NN. Pituusprofiiliin
merkitty korkeus, joka vastaa 19 p. lokak. 1904, on
76.44 m yli NN.

3.

Vesisyvyys l{onnivedessä on keski1näärin 13.7 In,
Heinolan ja Koskenniskan välisellä väylällä se vaihtelee
3.2:sta 39.6 m:iin. Järven pohja on osittain hienoa hiekkaa, osittain syve1n1nillä paikoin mutaa.
Konniveden y1npäristö on pääasiallisesti metsää kasvavaa 1noreenimaata. Viljelyksiä on hyvin harvassa. Järven
rantamat ovat mäkisiä, etenkin itäpuoli, joka myöskin
on hyvin kallioinen. Järven eteläpuolella kulkee Salpausselän rinnakkaisharju, joka koskettelee sitä Koskenniskan
kohdalla. Konniveden rannat ovat yleensä korkeita ja
kivisiä, paikoittain, niinkuin esim. itärannalla, jyrkkiä
ja kallioisia.
Järvessä on monta suurta ja pientä kalliosaarta.
Aivan Jyrängön virran alapuolella on 1,400 m:n pituinen
Koskenalustasaari, joka jakaa vesijakson kahteen haaraan. Näistä on koillinen suurempi. Höyrylaivaliike ja
uitto käy tämän haaran kautta. Pienemmän lounaishaaran yli johtaa kaksikaarinen maantiesilta. Saaren
lounaisrannalla on höyrysaha.
Konniveden eteläisimmässä osassa muodostavat saaret
ja niemet useita kapeita salmia, joissa on enemmän tai
vähemmän virtaa. Tästä on seurauksena, että järven
pääosan ja Koskenniskan ylisen suvannon välillä on
putousta 5 a 6 cm, niinkuin myös selviää profiilista,
taulu XIII.
Koskenniskassa vv. 1828--1831 toimitettujen perkaustöitten
kautta, joista seuraavassa enemmän, olisi Tie- ja vesirakennusten
ylihallituksen arkistossa löytyvien tietojen mukaan Konniveden
vedenpintaa laskettu 1.78 m:llä (6 jalalla). Samaan aikaan olisi
Ruotsalaisen vedenpinta alentunut 0.89 m (3 jalkaa).

Kymijoki Konniveden ja Kirkkojärven välillä (Taulut

l{onniveden etelärannalta jatkuu l{yinijoki, Inurtautuen Salpausselän rinnakkaisharjun läpi, SS\V- ja SSEsuuntaan n. 20 km:n pituisena ankeana kaarena Sidikkalan kylään Iitissä, jonka jälkeen joki kääntyy itään ja
juoksee edelleen n. 3 km ennenkuin se tulee l{irkkojärven
länsirantaan. Heti l{onniveden alapuolella on joessa
Vuolenkosld eli l{oskenniska sekä Pietilänkoski, joitten
yhteenlaskettu pituus välisine suvantoineen on 1. 2 km ja
putous 2.31 m (19 p. lokak. 1904). Tämän jälkeen juoksee joki tyyneenä 11.2 lnn:n pituisen matkan, jolla
putousta on 0.60 m, ja jota seuraa Mankalan kylän eteläPl!Olella Iitin pitäjässä useita koskia, joitten yhteenlaskettu pituus on 3.0 km ja putous 7.10 m. l{oskien
alapuolella on 6. 9 km pitkä suvanto, jonka putous on
0.25 m, ja ennenkuin joki laskee l{irkkojärveen, on siinä
vielä 0. 95 km:n pituinen Kaurakoski, jonka putous on
0.96 m.
l{oko matka Konnivedeltä Kirkkojärvelle on väylää
myöten mitattuna 23.25 km 2 , etäisyyden ollessa linnuntietä 18 km. Pitennysprosentti on siis 29. l{oko putous
l{onnivedeltä l{irkkojärvelle on, verrattuna vedenkorkeu-

XI-XIII).

teen 19 p. lokak. 1904, 11.22 m, jota vastaava relatiivinen
putous on 0.49 °/oo. Verrattuna matalanveden korkeuteen
v. 1909 on putous 11.33 1n.
Joen sadealue (kts. taulua I) on l{oskenniskan kohdalla 27,816.2 km 2 • l{yseessä olevalla matkalla Kirkkojärvelle lisääntyy joen sadealue Sylvöjärven lisäveden
alueella, joka on 385.8 km 2 , sekä varsinaisella virran
alueella, joka on 115 km 2 • Viimemainittu alue, joka lännessä ulottuu Sylvöjärven alueeseen ja idässä l{irkkojärven
ja Pyhäjärven alueisiin, on heti l{oskenniskan alapuolella
7.6 km leveä, josta 3.8 km on joen länsipuolella ja 3.8 kn1
sen itäpuolella. Leveys suurenee vähitellen 9.3 km:ksi,
mutta vähenee sitten uudelleen, ensin hitaasti, myöhemmin nopeasti, niin että alueen rajat Mankalan kylässä
ovat länsipuolella ainoastaan 0. 3 km ja itäpuolella ainoastaan 0.4 km joesta. Tämän jälkeen kasvaa leveys uudelleen, niin että se Mankalan alimman kosken kohdalla
on 7 km.
Yllä esitetty alue on hyvin mäkinen ja kallioinen.
Vuoriperä on graniittia, jonka ohessa pohjoisosassa myöskin on jonkun verran gneissiä. Irtonaisista maalajeista
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peittää savi suurimmat osat aluetta. Järjestyksessä seuraa
hiekka, joka peittää laajoja kankaita kummallakin puolen
jokea, etenkin Koskenniskan ja Arrajärven välillä. Paitsi
kahta· päätemoreenia, Salpausselkää ja sen rinnakkaisharjua, jotka rajoittavat aluetta etelässä ja pohjoisessa,
kulkee alueen yli pohjoisesta etelään useita lyhempiä
vierinkiviharjuj a. Kalliorinteitä peittävää moreenisoraa
on hyvin harvassa, eivätkä suomaatkaan ole varsin
yleisiä.
Konniveden ja Kirkkojärven välillä ovat rannat yleensä
erittäin korkeita, joten ainoastaan vähäisiä alueita on

tulvaveden aikana veden alla, mikä ilmenee sekä profiilista,
taululla XII, että myöskin kartasta taululla XI. Taululla
XV on esitetty tältä väliltä 4 kuvaavaa poikkiprofiilia,
joista myöskin maan epätasaisuus käy selville, etenkin
Mankalan koskien seutuvilla.
Viljelyksiä on joen varsilla lukuisasti l{oskenniskan
ja Arrajärven välillä sekä Mankalan ja Kirkkojärven
välillä. Muuten ovat tämän välin rannat metsää kasvavia.
S~uraavassa taulukossa on erikoistietoj a yksityisten
osien pituudesta, leveydestä, putouksesta j. n. e., Konni.:.
veden ja l{irkkojärven välillä.

Konnivesi-Kirkkojärvi.
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Koskenniska eli Vuolenkoski alkaa Vuolenkoskenlahdesta Piilahdenselässä SSW-suuntaisena ja kääntyy
vähitellen alaosassaan lounaiseen. Kosken pituus on
400 m ja putous (19 p. lokak. 1904) 1.61 m. Kosken yläosa
on suora ja putousta on siinä 1.36 m, kaaressa juoksevan
alaosan putous on ainoastaan 0. 25 m. Yläosan vapaa
profiilileveys on 40-85 m ja keskimäärin 60 m, alaosan
leveys on 58-210 m ja keskimäärin 125 m. Vesisyvyys
on väylässä 2.4-8. 7 m, keskimäärin 4.0 m. Pohja on
kivensekaista soraa ja kalliota. Rannat ovat jyrkkiä ja
4 a 5 m:n korkuisia, osaksi kallioisia. Kosken kummallakin puolen on viljelysmaita.

Kuva 115.
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Kosken yläosassa on itärannalla alarattaana käypä
1nylly kahdella kiviparilla. Myllyyn tarvittava vesi johdetaan n. 140 m:n pituista rantaan kaivettua kanavaa myöten. Vastapäätä länsirannalla on kaksi myllyä ja kotitarvesaha. Toisessa myllyssä on alaratas- ja kaksi kiviparia, toisessa on kaksi samaHaista ratasta ja kolme
kiviparia. Länsirannan laitoksiin kuuluu myöskin 110 m:n
pituinen kivillä täytetyistä tukkiarkuista tehty johtopato.
Ylihallituksen arkistossa olevien asiakirjojen ja piirustusten
mukaan oli aikaisemmin Koskenniskan kosken keskellä, n. 60 m
yläpuolella länsirannan nykyistä ylempää myllyä, vedenpinnan
yläpuolelle pistävä kallio. Tästä kalliosta, joka oli yhdistetty
länsirantaan 40 m:n pituisen padon kautta, ulkoni kosken suuntaan Konniveteen päin 70 m pitkä johtopato. Padon alapuolella
oli kreivi de Geerin omistama verolle pantu kaksiraaminen saha
ja mylly kahdella kiviparilla, viimemainittu keskellä koskea, kallion
alapuolella. Itärannalla oli 4-raaminen hienoteräinen saha rännineen ja johtopatoineen. Mainittuun aikaan oli länsirannan
pohjoisin kärki saarena, jonka 20 m :n levyinen koskihaara erotti
mannermaasta. Nyttemmin on tässä vaan oja, joka tulvaveden
aikana johtaa vettä Konnivedestä länsirannan myllyjen johtokanavaan.
Päijänteen laskemisen alustavana työnä sekä vesijättömaiden
voittamiseksi yläpuolella olevien järvien ympärillä perattiin
Koskenniskan koskea vv. 1828-1831, jolloin Koskenperkausjohtokunta osti ja toimitti tieltä pois itärannan sahan ja muutatti de Geerin länsirannalla olevan sahan Siikakosken vesijaksoon.
Edelleen poislouhittiin keskellä koskea o~eva kallio, j'onka ohessa
mylly hävitettiin ja sen sijaan rakennettiin kaksi pienempää
myllyä likemmälle länsirantaa, 40 a 50 m vanhan myllyn ala-
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puolelle. Samalla rakennettiin nykyinen johtopato Iänsirantaa
myöten. Perkaustyön tuloksena, johon käytettiin 4,303 osakaspäivätyötä ja 6,049: 45 hopearuplaa, oli, niinkuin jo aikaisemmin
mainittiin, että Konniveden vedenpinta aleni 6 jalkaa ja Ruotsalaisen 3 jalkaa.
Koskenperkausjohtokunnan toistensa viereen rakennuttamat
kaksi myllyä lienevät myöhemmin uudelleen rakennetut ja muutetut hieman alkuperäisiltä paikoiltaan. Nykyään kosken itärannalla oleva mylly lienee rakennettu 1850-luvun keskivaiheilla.

Koskenniskan alapuolella on 400 m:n pituinen, heikko
virta, jonka putous on 0. 05 m, leveys 110-200 m, keskimäärin 160 m, ja vesisyvyys väylässä 3.0 a 10.3 m,
keskimäärin 4. 9 m. Rannat ovat, niinkuin Koskenniskassakin, korkeita ja jyrkkiä sekä viljeltyjä.
Pietilänkoski, joka seuraa viimemainittua virtaa, on
400 m:n pituinen, putousta on siinä 0. 65 m. Leveys
on 80 a 100 m ja keskileveys 90 m. Väylän vesisyvyys on ainoastaan 1.2 a 1. 7 m ja keskimäärin 1.6 m.
Rannat ovat, niinkuin edelliselläkin välillä, korkeita ja
viljeltyjä.
Pietilänkosken ja Arrajärven välillä juoksee joki tyyneenä ja leveänä 5.2 km:n matkan, millä putousta on
ainoastaan 0.49 m. Tämä SSW-suuntainen väli on verrattain suora, riiin että sen pituus väylää myöten on
ainoastaan 4% pitempi, kuin linnun tietä. Vedenpinnan
leveys on 100-500 m ja keskimäärin 300 m. Vesisyvyys on keskiveden aikana 1. 7-13.4 m, keskimäärin
7. 5 m. Joen pohja on hienoa hiekkaa, samaten rannat)
etenkin itäranta; länsirannalla on myöskin savea. Viimemainittu ranta on jyrkkä ja 2 a 3 m korkea keskiveden
aikana eikä liene veden alla korkeimmankaan tulvaveden aikana. Itäranta on pitkiä rnatkoja loiva ja
ainoastaan 1 a 1. 5 111 korkea sekä osaksi veden alla
tulvan aikana. Likempänä Arrajärveä on se kuitenkin
korkeampi. Joessa on leveimmillä paikoin useita hiekkamatalikkoja sekä pari pientä saarta. Länsirannalla on
muutamin paikoin kallioiden tai metsäisien mäkien
keskeyttämiä peltomaita. Itäranta on myöskin viljelty
kappaleen matkaa Pietilänkosken alapuolella, mutta suurimmaksi osaksi kuitenkin metsää kasvava. Molempien
rantojen peltomaat ovat metsää kasvavien ja kallioisien
kukkulain ympäröimiä.
Jo ennen, siv. 78 mainitussa Arrajärvessä on kaksi osaa,
jotka n. 100 m:n levyinen salmi yhdistää toisiinsa. Kymijoki juoksee pohjoisen osan läpi. Hydrografisella kartalla,
taulu I, on järven eteläosa laskettu Sylvöjärven lisäveteen
kuuluvaksi ja salmen pohjoispuolinen osa varsinaiseen
jokialueeseen. Viimemainittu Arrajärven osa on NNESSW-suunnassa 4 km pitkä, sen suurin leveys on 1. 2 km.
Rannat ovat yleensä metsää kasvavia, läntinen kuitenkin myöskin paikoittain viljelty. Itäranta on jyrkkä ja
korkea.
Kymijoen väylä kulkee kaarena Arrajärven yli ja
muuttaa suuntansa eteläisestä itäiseksi, missä suunnassa
se jatkuu n. 0.5 km matkan Arrajärven yhteydessä olevaan Mäkilahdenjärveen. Sillä 1.2 km:n pituisella matkalla, minkä joki juoksee yllämainittujen järvien läpi,
on keskiveden vallitessa joen keskisyvyys 5. 2 m, pienin

syvyys 2. 8 m ja suurin syvyys 10.1 m. Pohja on hienoa
hiekkaa 1 ).
Mäkilahdenjärvi on n. 5 km pitkä ja kapea järvi, johon
laskee muutamia pieniä lisävesiä Ylimmäisestä ja muuta.:.
mista muista pienistä Iammista ja puroista.
Mäkilahdenjärven ja Harakkakosken väli (kts. taulua
XI) on N-S-suuntainen, sen pituus on 4.8 km ja sen
putous 0.10 m. Joki juoksee ankeassa kaaressa, ja pitennys on ainoastaan 2%. Vedenpinnan leveys supistuu
70 a 260 m:iin ja keskimäärin se on 145 m. Vesisyvyys
~n keskiveden aikana 3. 7-11.3 m ja keskisyvyys 8.6 m.
Pohja on yleensä kivensekaista soraa; yhdessä paikoin,
missä syvyys on suurempi, on pohja savea, ja n. 600 m
Harakkakosken yläpuolella on pohja kalliota. Viimemainitulla paikalla on myöskin pienin syvyys koko
välillä, ja 250 m pitkä Linnansaari jakaa joen tässä
kahteen haaaraan. Vastapäätä saarta on joen itärannalla lVIankalan kylä.

Kuva 116.

Kymijoki Arrajärven ja Mankalan välillä
28/vm 1908.

Rannat ovat hyvin korkeita ja jyrkkiä, kivisiä tahi
kallioisia sekä sekametsää kasvavia; koko ympäristö on
koskemattoman ja jylhän näköinen. Viljelyksiä on joen
rannalla ainoastaan Mankalan kylässä, missä rannat myöskin lyhyellä välillä ovat matalampia. Niinkuin taulusta
siv. 108 selviää, on länsirannan keskikorkeus 7.0 m ja
itärannan 5. 8 m yli keskiveden pinnan; yleensä on länsirannan korkeus 1.6-45.0 m ja itärannan l.0-30.0 m.
Maasuhteitten tyypillisen poikkiprofiilin esittää N :o 1490,
taululla XV.
Mankalan koskiksi (taulu XXII) sanotaan yhteisellä nimellä useita toisiaan seuraavia koskia Mankalan
kylän eteläpuolella. Ne muodostavat yhteensä NNWSSE-suuntaan kulkevan, 3.0 km pitkän välin, jonka
putous (19 p. lokak. 1904) oli 7.10 m. Suurin piirtein
katsoen on tämä väli suora viiva, pitennys on ainoastaan 3 ~fo.

1)

seksi.

Profiilissa, taululla XII, on pohja väärin merkitty savi-
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Koskien muoto horisontaali- ja vertikaalitasossa selviää sekä yleisestä asemakartasta ja joen profiilista, taululla XI ja XII, että myöskin erikoiskartasta ja profiilista taululla XXII.
Joen vedenpinnan leveys on tällä osalla keskilnäärin
80 m; koskissa se kapenee 30 m:ksi, suvannoissa se voi
kasvaa 180 m:iin. I{eskisyvyys on 6.1 n1; pienin syvyys
on 1.2 m ja suurin 13.6 m. Joen pohja on kivensekaista
soraa pienemmissä putouksissa ja kalliota suuremmissa.
Suvantovälillä alapuolella ylintä koskea, missä syvyys
on suuri, on pohja savea.
Rannat ovat korkeita ja jyrkkiä (kts. taulua XI seka
poikkiprofiileja tauluilla XV ja XXII), kivisiä tahi kallioisia sekä metsää kasvavia, etenkin havumetsää. Yleensä
on itäranta korkeampi ja jyrkempi kuin läntinen, edellisen keskikorkeus on 17.0 m ja jälkimäisen 8.5 m. Länsiranta on yleensä 1.5-33.0 m ja itäranta 3.6-36.7 m
korkea.
Mankalan koskien ylintä koskea kutsutaan Harakkakoskeksi. Sen putous on ainoastaan 0.48 m 550 m:n
matkalla. Vesisyvyys on suuri, 5.1--13.6 m, ja pohja
on kivensekaista soraa. Koski on suora ja sen leveys on
50-110 m. Rannat ovat kivisiä.
Harakkakosken alapuolella laajenee joki 180 m:n
levyiseksi ja muodostaa 300 m:n pituisen heikon virran,
jonka putous on 0.04 m ja suurin syvyys 12.0 m. Tällä
välillä on pohja savea.

Kuva 117. Tolppakoski (vastavirtaan)

28/vm

N :ot 1444 ja 1444 +50 taululla XXII), matalamman länsirannan vuoriperä on kiven ja soran peittämä.
Tolppakosken alapuolella laajenee joki 150 m:n levyiseksi, ja pieni Lapinsaari jakaa sen leveimmältä kohdal-

Kuva 118. Vähäkäyrä (vastavirtaan)

28/vm

1908.

taan kahteen haaraan. Vedennopeus tällä välillä on kuitenkin leveydestä huolimatta verraten suuri, ja putous
on 0.28 m 400 m:n matkalla. Pienin vesisyvyys on 1.2 m;
pohja on kiviperäisiä soraa.
Tämän tyyneemmän välin jälkeen seuraa likellä toisiaan perätysten olevat pääkosket Vähäkäyrä ja Isokäyrä,
joitten yhteenlaskettu pituus on 600 m ja putous 4.08 m.
l{äyrän muotonsa ja vähäisen leveytensä takia - kapeimmalta kohdalta on leveys ainoastaan 30 m - ovat kosket,

1908.

Viimemainitun virran jälkeen seuraa toinen koski,
Mustakoski, sekin vähäpätöinen. 450 m:n matkalla on
koskessa putousta 0.61 m. Mustakoski juoksee ankeana
kaarena, ja sen leveys vähenee vähitellen 150:stä 60 m:iin.
Vesisyvyys koskessa on keskiveden vallitessa 2. 9-7.1 m.
Pohja on kiviperäisiä soraa.
Mustakosken jatkona on 150 m:n pituinen virta, jonka
putous on 0.03 m ja suurin leveys 120 m. Tätä seuraa
150 m pitkä ja 1.30 m korkea Tolppakoski (kuva 117),
jonka pienin leveys on ainoastaan 30 m ja pienin syvyys
3.8 m keskiveden aikana. Pohja on tässä koskessa kalliota.
Itärantana on korkea ja jyrkkä kallio (kts. profiileja

Kuva 119. Vähäkäyrä (myötävirtaan)

26/vm
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etenkin alapuolinen Iso käyrä, erittäin vuolaita ja kiivaita,
varsinkin tulvaveden aikana. Isokäyrässä on m:n korkuisia
aaltoja, ja koko alaosa koskea on kiehuvan ja vaahtoavan
veden täyttämä. l{osket ovat kuitenkin verraten syviä,
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2.5-7.9 m, ja puhtaita, niin että niitä voi koskiveneellä
vaaratta laskea.
Vähäkäyrän ja Isokäyrän rannat ovat korkeita (kts.
taulua XV) ja niinkuin pohjakin kalliota, joka on
osaksi jään, osaksi pakkasen Iouhimaa suuriksi kivilohkareiksi.

Kuva 120.

Isokäyrä (myötävirtaan) 28/vm 1908.

Mankalan koskiin olemme vielä laskeneet kuuluvan
400 m:n pituisen välin alapuolella Isokäyrää, n1inkä välin
putous on 0.18 m, suurin leveys 120 m ja pienin vesisyvyys ainoastaan 1. 2 m. Tämän välin matalimmalla
kohdalla on matalanveden aikana näkyvä hiekkasärkkä.
Rannat ovat yhä vielä korkeita.
Tolppakoskea ynnä Vähäkäyrää perattiin v,v. 1829-1830
tulvan vähentämiseksi Arrajärvessä. Ensinmainitussa koskessa
louhittiin pois länsirannalta ulkoneva kallioniemi ja suuri kivi,
joka sulki I/s virtaa sen kapeimmalla kohdalla. Vähäkäyrässä
poistettiin myöskin suuri kivi kosken keskeltä. Näihin töihin
käytettiin 153 osakaspäivätyötä ja 249: 93 hopearuplaa valtion
varoja.
Fredr. Ad. Hällströmin v. 1819 laatiman, ]o useasti mainitun
mietinhön mukaan, olisi siihen aikaan Koskenniskan koskessa
oleva saha aikaisemmin ollut Mankalan koskien alapuolella.
Jätteitä sahasta ja siihen kuuluvasta 570 m:n pituisesta kanavasta, joka alkoi joesta n. 150 m alapuolella Isokäyrää ja joka
oli kaivettu länsirantaan, on vielä meidänkin päivinämme näkyvissä.
Tästä Hällströmin mietinnöstä lainattakoon seuraava sattuva
kuvaus, joka koskee Mankalan, silloisen kirjoitustavan mukaan
Mangalan, koskia:
»Vesi syöksyy tässä valtavasti kauhean korkeiden kallioitten
välitse, niin että koski on melkein luokse pääsemätön. Suurimmalla hengenvaarana onnistui minun suunnilleen mitata koski.»

Mankalan ja Kaurakosken välillä (taulu XI) on Kymijoessa 6. 9 km pitkä suvantoväli, jonka putous on 0. 25 m.
Tästä tulee 100 m:n pituisen Lehtikivenvirran osalle
Sidikkalan ky Iässä 0. 0 7 m. Joki juoksee ensiksi lievästi
kaarrellen 4. 4 km eteläkaakkoon päin Sidikkalan kylään,
missä se tekee jyrkemmän S-muotoisen käyrän pohjoiseen, itään ja kaakkoon, taasen itäisessä suunnassa
jatkuakseen Kaurakoskea kohti. Linnuntietä on Mankalan koskilta l{aurakoskelle ainoastaan 5. 7 kin, joten
pitennys on 21 %.

N. 300 m tämän välin ylimmän pisteen alapuolella
jakaa n. 1 km pitkä ja 100-150 m leveä Pulinsaari eli
Repolahdensaari joen kahteen haaraan, joista itäinen on
joen päähaara.
Vedenpinnan keskileveys on 155 m, pienin leveys on
90 m ja suurin 300m. Vesisyvyys keskiveden aikana on
1.9-10.0 m ja keskimäärin 6.3 m. Pohja on matalammilla paikoilla kivensekaista soraa ja syvemmillä paikoilla
hiekam~ekaista savea.
Tällä osalla jokea ovat rantavallit länsipuolella keskimäärin 3.8 m:n ja itäpuolella 4.0 m:n korkuisia. Suurin
korkeus, 15.8 m, on itärannalla, länsirannan suurin korkeus on 9.4 m; länsirannan pienin korkeus on 0. 9 m ja
itärannan 1.1 m. Tavallisen tulvaveden aikana on pieniä
ranta-alueita veden alla (kts. taulua XI). Taululla XV
esittää kuvio N :o 1377 ja taululla XII kuvio N :o 1406
kahta joen poikkiprofiilia. Joen lähimmät rantamat
ovat pitkillä matkoilla verraten aukeita, viljeltyjä savimaita. Siellä ja täällä pistää kuitenkin metsää kasvava
moreenikukkula rantaa kohti, ja kalliotakin on likellä
jokea, vaikkakin harvassa.
Tä1nän välin lisävesistä on Vähä- ja Isovalkjärvistä
tuleva puro suurin.
Kaurakoski, alin koski l{onniveden ja Kirkkojärven
välillä, on 950 m pitkä, ja sen putous on 0. 96 m. l{oski
on yläpäässään \V-E-suuntainen, mutta kääntyy kohta,
ensiksi koilliseen ja sitten itään ja kaakkoon, missä suunnassa se laskee l{irkkojärveen. Virran pitennys, verrattuna päätepisteitten lyhimpään etäisyyteen, on 9 ~fo.

Kuva 121.

Kaurakoski (myötävirtaan) 29/vm 1908.

Kaurakosken leveys on hyvin vaihteleva, 45-210 m;
keskileveys on 130 m .. Pienin vesisyvyys väylässä on
3.0 m, suurin syvyys 8. 7 m ja keskisyvyys 5:9 m. Pohja
on kosken yläosassa kalliota, alaosassa kivensekaista
soraa.
Rannat ovat korkeita ja kallioisia; länsirannan korkeus on 3.0-12.0 m, keskimäärin 6.5 m, itärannan korkeus on 1.8-21.7 m, keskimäärin 8.0 m. Koski on metsää
kasvavien, kallioisten moreenikukkulain ympäröimä; muutamissa paikoin on kuiteiikin viljelyksiäkin.
Kaurakosken länsirannalla on jätteitä v:n 1899 tulvan
hävittämästä myllystä.
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4. Kirkkojärvi-Pelinginselkä-Pyhäjärvi
Äsken kuvatulla välillä l{oskenniskalta Kaurakoskelle
lähenee Kymijoki Salpausselkää, joka pakoittaa sen juoksemaan itäänpäin. Mainittu selkä aikaansaa myöskin,
että joen on täytynyt, etsiessään sopivaa paikkaa murtautuakseen harjun läpi, yhä edelleen muuttaa suuntaansa
ja juosta otsakkeessa mainitun kolmen suuren järven läpi.
Virran väylä, jos semmoisesta käy puhuminen, muodostaa alkaen joen laskupaikalta l{irkkojärveen !{aurakosken kohdalla ja päättyen sen juoksuun Pyhäjärvestä
Piikaiunaan kohdalla aaltoAmaisen viivan, jonka pääsuunta on itäkoillinen ja suunta viime1nainitussa päätepisteessään etelälounainen. Tä1nän viivan pituus on
25.9 km, etäisyys linnuntietä on 17 km, joten pitennys
on 52
Nuo kolme järveä, jotka vähävirtaiset salmet yhdistävät toisiinsa, ovat jokseenkin yhtä korkealla.
Joen sadealue, joka l{aurakosken kohdalla on 28,317.0
km 2, on Pilkanmaan kohdalla 34,170.8 kn1 2 ja lisääntyy
siis kyseessä olevalla välillä 5,853.8 k1n 2 :llä. Suurin osa
lisäystä, 5,487. o km 2 , on l\1äntyharjun reitin aikaansamna.
Tämä reitti laskee, niinkuin jo aikaiseininin mainittiin,
Pyhäjärveen. Loput lisäyksestä vastaa likellä olevaa järvien varsinaista sadealuetta. Viimemainitun alueen suurimmat lisävedet ovat: K.irkkojärven luoteisosaan laskeva
l\1ärkjärven lisävesi, Pelinginselän eteläpäähän laskeva
Urajärven lisävesi sekä Ruhmasjärven lisävesi, joka laskee
Pyhäjärven luoteisosaan.
Järvien varsinaisen sadealueen geologinen luonne on
kauttaaltaan erilainen järvien länsi- ja itäpuolella. Vuoriperä on nim. järvien länsipuolella ja Inyöskin Pyhäjärven
pohjoispuolella Jaalan kirkolle saaidea viime1nainitun j ärven pohjoisrannalla pääasiallisesti graniittia, Inutta järvien etelä- ja itäpuolella ja myöskin Pyhäjärven pohjoisrannalla Jaalan kirkolle asti lännessä rapakiveä. Graniittialue on yleensä hyvin n1äkistä ja kallioista, rapakivialue
on sitävastoin yleensä tasaista ja vuoriperä tulee harvemmin päivänvaloon. Irtonaisista Inaalajeista lienee ensi
sijassa mainittava savi, etenkin rapakivialueella. Paitsi
Salpausselkää ja sen pohjoista rinnakkaisharjua, jotka
etelässä ja pohjoisessa rajoittavat aluetta, on alueella
useita lyhempiä vierinkiviharjuja. Harjujen yhteydessä
tavataan monessa kohden kangashiekkaa; muutamin paikoin on suuria metsää kasvavia kankaita, niinkuin esin1.
lVIärkjärven ja l{irkkojärven välillä sekä l{irkkojärven
lounais- ja Urajärven eteläpuolella. Suuria turvemaita
on Kirkkojärven eteläpuolella, Pyhäjärven eteläpuolella
ja Urajärven itäpuolella. l\ifurtosoramaita on harvassa,
etupäässä graniittialueella; Urajärven kaakkoisrannalla
on suurehko murtosora-alue. Muutaiuin paikoin Pyhäjärven rannoilla on myöskin tulvahiekkaa.
Kirkkojärvi on WSW~-ENE-suunnassa 7.5 km:n
pituinen, sen suurin leveys on 3. 6 km ja sen pinta-ala
13.1 lnn 2 • Rantaviivan pituus on 35 k1n ja liuskaisuus 2. 74.
Vedenpinnan korkeus on 65.14 m yli NN, vesiasteikon
N :o 72 näyttäessä 1. 73 In (1904); keskivedenkorkeus

(Taulut XI-XII).

9-vuotisena aikakautena 1901~-1909 on ainoastaan 0.01 m
tätä korkeampi. Samana 9-vuotisena aikana on keskikorkeanveden korkeus 65.80 1n yli NN ja keskimatalanveden korkeus 64.55 m yli NN. Tulvavesi v. 1899 (4.20 m
vesiasteikolla N:o 72) vastaa 67.61 m:n korkeutta
yli NN ja matalavesi v. 1909 64.14 m:n korkeutta
NN.
l{artalle (taulu XI) ja profiiliin (taulu XII) Inerkityn
viivan kohdalla on Kirkkojärven keskisyvyys 9. 9 m
keskiveden aikana; pienin syvyys on 4.5 m ja suurin
21.0 m. Pohja on savea, hiekansekaista savea tahi
hiekkaa.
l{irkkojärven jakaa 1. 9 km:n pituinen ja yli 1 km:n
Nuoramonsaari kahteen osaan, joista läntinen
Leininselkä on suurempi. Molemmat osat ovat yhteydessä toistensa kanssa kahden salmen kautta, joista pohnimi on Sulasalmi ja eteläisen Haapaniemensalmi.
Kirkkojärven itäosa on kapea ja kaareutuva ja siinä on
kaksi osaa, jotka Orimäensalmi yhdistää toisiinsa.
l{irkkojäTven rannat ovat yleensä korkeita, etenkin
ja läntinen, jotka myöskin ovat kallioisia ja
kivisiä. lVIatalia rantoja on monessa kohden järven eteläpuolella ja Nuoramonsaaren itä- ja eteläpuolella. Ympäjoka, niinkuin jo mainittiin, on korkeampaa, Inäkija kallioisempaa pohjoispuolella, on enimmäkseen
metsää kasvavaa. Viljelyksiä on etenkin järven eteläpuolella, missä maa on matalainpaa ja tasaisempaa.
Eteläpuolella on myöskin suuria alueita, jotka vuosittain
ovat tulvan alla, etenkin suuret su01naat Leininselän
eteläpuolella. Nä1nät alueet ovat erityisesti merkityt
taulu XI. Yli-insinööri, tri l{. R. v. Willebrandin johdolla v. 1904 toin1itetun l{yn1ijoen teknillisen
tutkimuksen n1ukaan olisi l{irkkojärven rantamilla vuosittain n. 62 lia peltoa ja n. 110 ha niittyä tulvan
alla.
NuoraiTionsaaren pohjoispuolella oleva Sulasalmi on
n. 300 m pitkä ja 175 m leveä, sen vähäpätöinen putous
on tulvaveden aikana 0. 01 m. Vesisyvyys vaihtelee
keskiveden aikana 5.3-6.2 m:n välillä. Pohja on kivensekaista soraa. Rannat ovat metsää kasvavia ja hieman
kallioisia.
H aapaniemensalmi, joka on Nuoramonsaaren eteläpuolella, on 370 m leveä, sen pienin syvyys on keskiveden aikana 5. 9 m. Pohja on savea. Salmen rannat
ovat matalia ja tulvanalaisia.
Kirkkojärven kolmas salmi, Orirnäensalmi, on n. 200
1n:n pituinen, sen pienin leveys on 175 1n ja putous
korkeanveden aikana 0.01 In. Vesisyvyys on 11.1 m;
pohja on savea. Rannat ovat metsää kasvavia ja
kallioisia.
l{irkkojärven itärannalla, tämän järven ja Urajärven
välisellä vierinkiviharjulla, on Iitin kirkko, keskellä Iitin
kirkonkylää, ja muutamia satoja m kirkolta luoteiseen
on Iitin pappila järvestä jyrkästi nousevalla rapakivikalliolla.
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l{irkkojärven koillisnurkasta juoksee vesi pohjoista
kohti Virtasalmen kautta Pelinginselkään.
Virtasalmi, joka on heikosti kaarentuvan S:n muotoinen, alkaa J{irkkojärvestä luoteissuuntaisena ja laskee
pohjoissuunnassa Pelinginselkään. Salmen pituus on
900 m ja putous tavallisen tulvaveden aikana 0.01 m.
Leveys on 110-200 m ja keskimäärin 160 m. Vesisyvyys on keskiveden aikana 5. 7--14.7 m, keskisyvyys
on 11.0 m. Pohja on savea, paitsi rnatalimmalla kohdalla, rnissä se on kiviperäisen soran peittämää kalliota.
Itäranta, jonka korkeus yli vedenpinnan on 1.3 a 9.3 m,
on metsää kasvava ja kallioinen, länsiranta, joka on
matalampi, 0. 9 a 3. 5 m, on paikoittain viljeltykin.
Valtamaantie leikkaa salmea, jonka yli liikettä välitetään lautalla.
Pelinginselän pituus on S-N-suunnassa 7.3 km,
suurin leveys on 3.3 km ja pinta-ala 11.3 km 2 • Rantaviivan pituus on 31 km ja liuskaisuus on 2. 60. Järven
vedenpinta, jota matalanveden aikana voi pitää yhtä
korkealla olevana kuin J{irkkojärvenkin, on tavallisen
tulvaveden aikana 0.01 m viimemainitun vedenpinnan
alapuolella. Profiiliin taululla XII merkityllä viivalla on
keskisyvyys 6.4 m, pienin syvyys 4-.0 m ja suurin syvyys
10.6 m. Pohja on hiekansekaista savea.
Rannat, jotka pitkillä matkoilla ovat erittäin matalia,
ovat yleensä korkeampia ja jyrkempiä järven länsi- ja
pohjoisosassa kuin sen itä- ja eteläosassa. J{alliota on
rannoilla harvassa; sitävastoin ovat korkeammat rannat
usein kivisiä. Järven ympäristössä, joka pohjoisosassa
on mäkisempää, on sangen laajalti viljelyksiä, etenkin
itäpuolella, missä on useita tiheään asuttuja kyliä.
Tulvaveden peittämiä maita on monessa paikoin
matalien, kaislaisien lahtien ympärillä. Aikaisemmin
mainitun tutkimuksen mukaan v:lta 1904 olisi vuosittain
n. 67 ha peltoa ja 89 ha niittyä tulvan alla.
Pelinginselän eteläisin osa on Kupparino;an kautta
yhteydessä sen eteläpuolella ja jokseenkin yhtä korkealla
olevan Urajärven kanssa.
Kuppariooja on n. 600 m:n pituinen, 10-40 m:n levyinen
ja 0.5-1.5 m:n syvyinen, sen rannat ovat matalia, tulvan alaisia
turverantoja.
UraJärvi on 5.3 km pitkä pohjoisesta etelään mitaten, sen
suurin leveys on 4.6 km ja pinta-ala 14.4 km2.
Järven itäpuolella on matalia, tulvan alaisia suomaita, .jotka
pohjoisessa ulottuvat Pyhäjärvelle saakka, minkä järven kanssa
Urajärvi siis tulvaveden aikana on yhteydessä. Sitäpaitsi on
Urajärvi kaakossa laajojen suomaitten ja pienien purojen kautta
yhteydessä Kymijoen kanssa Rouhialanvirran ja Keitin koskien
välillä. Urajärven rantamista lienee vuosittain 26 ha peltoa ja
131 ha niittymaata ·tulvan alla.

Pelinginselästä juoksee vesi koillista kohden Uittosalmen kautta Pyhäjärveen. Vähäpätöinen vesimäärä
juoksee tulvaveden aikana toista, pienempää salmea,
Keitaanvirtaa, joka rnatalanveden aikana on kuivilla.
Näitten salmien välillä on n. 2 krn:n pituinen ja L100 a
900 n1:n levyinen Hiidensaari, jonka keskellä kallio kohoaa
60 m:n korkeudelle yli vedenpinnan.
Uittosalmen pituus on 500 m, sen pienin leveys on
140 m ja putous tulvaveden aikana 0.01 m. J{eski-

syvyys on 7.9 m, pienin syvyys 4.0 rn ja suurin syvyys
10.8 m. Pohja on savea.
Pyhäjärvi, lähinnä Ruotsalaista suurin niistä järvistä,
joitten läpi l{ymijoki juoksee, on pisin, 15 km, suunnassa
WNW-ESE mrtaten, sen suurin leveys on 5.0 km.
Järven pinta-ala on 42.6 km 2, sen rantaviivan pituus
88 km ja sen liuskaisuus 3.80. Sadealueen suuruus on
34,170.8 km 2 • Vedenpinta, joka keskiveden aikana on
yhtä korkealla kuin Leininselänkin, eli 65.15 m yli NN, on
keskikorkeanveden aikana 0.04 m viimemainitun vedenpinnan alapuolella. l{orkeimman tulvaveden vallitessa
lienee järvien pintojen välinen korkeuserotus 0.20:kin m.
Yleensä ovat Pyhäjärven ja Kirkkojärven vedenkorkeusvaihtelut yhtäläiset.
Pyhäjärven keskisyvyys on profiililinjalla taululla XII
keskiveden aikana 6.3 m, pienin syvyys on 3.5 m
ja suurin 16.0 m. Järven pohja on savea ja hienoa
hiekkaa.
Rannat ovat vaihtelevaisia, matalia ja Ioivia pienissä
lahdissa ja korkeita ja jyrkkiä niemien kärjissä. Yleensä
ovat länsi- ja pohjoisrannat paljon korkeampia kuin itäja etelärannat, ja ympäristö on lännessä ja pohjoisessa
mäkisempää ja vuorisempaa kuin etelässä ja idässä.
Viljelyksiä on lukuisasti, etenkin järven pohjoisrannalla,
missä Jaalan kirkonkylä ja monta muuta kylää sijaitsee.
Tulvanalaisia maita on etenkin järven eteläpuolella, missä
aikaisemmin mainitut suuret suomaat ulottuvat Urajärvelle asti. Tulvan arvioidaan vuosittain vahingoittavan
13.0 ha peltoa ja 674 ha niittyä.
Hiidensaaren pohjoispuolella ulkonee luoteista kohti
6 km pitkä, 150 m:stä aina 1. 7 km:iin leveä Kimolanlahti, joka jatkuu 5 km:n pituisena, korkeitten, jyrkkien vuorien rajoittamana laaksona, aina Pohjalahdelle
saakka J(onnivedessä. Pyhäjärven ja Konniveden välinen vedenjakaja kulkee tämän laakson poikki n. 900 m:n
etäisyydellä Pohjalahden kaakkoispäästä ja se on tässä
kohden 11 a 12 m yläpuolella J{onniveden vedenpintaa.
Vedenj akaj alta kallistuu maa vähitellen Py häj ärvelle,
laaksoa pitkin juoksee puro ja se on suureksi osaksi viljelty.
Yllämainittua laaksoa on useasti katsottu sopivaksi kanavaväyläksi Konniveden ja Pyhäjärven välillä.
Niinpä esim. kartoitti ja punnitsi eräs Jean Lewong tämän
järvien välisen laakson jo v. 1768, noudattaen kuninkaallista
käskyä 14 p :Itä marrask. 1766, joka koski Päijänteen ynnä muitten vesistöjen tarkastamista, vaakitsemista ja selittämistä. Lewongin vaakitus toimitettiin 29 p. elok. 1768, sen mukaan oli korkeuserotus Konniveden ja Pyhäjärven välillä 60' 4" (17.93 m), nykyinen erotus on 11.30 m. Vertaukseksi mainittakoon F. A. Hällströmin toimittama vaakitus v. 1819, jonka mukaan tämä erotus
oli 10.83 m. Tästä päättäen olisi Lewongin vaakitusta pidettävä
epäiltävänä.

Pyhäjärven lähimmistä lisävesistä mainittakoon Ilonjoki, joka johtaa vedet Ruhmaslammista ja laskee Kinlolanlahteen.
Pyhäjärven koillispäähän laskee jo aikaisemmin selitetty suuri Mäntyharjun lisävesi, joka lisää järven sadealuetta suuressa määrin.
Pyhäjärven vedenpintaa laskettiin vv. 1820-1832 n. 1.5
m:llä (5 jalalla), perkaamalla alapuolella olevia koskia.
15
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5. Kymijoki Pyhäjärven ja Korianvirran alisen suvannon välillä
Niinkauan kuin Kymijoki on Salpausselän pohjoispuolella, juoksee se kiemurrellen verrattain mäkisen ja
vuorisen alueen läpi; mainitun selän eteläpuolella on
jokialue sitävastoin yleensä tasankoa. Joen luonne on
sentähden erilainen Salpausselän kummallakin puolen.
Tästä syystä onkin tämä selonteko jaettu siten, että
matka Pyhäjärveltä pienelle I<-orianvirralle, missä Riihimäen-Pietarin rautatie aivan Salpausselän eteläpuolella
leikkaa joen, käsitellään erikseen. Tärnä osa Kymijokea
on esitetty taululla X, sen pääsuunta on N-S-suunnan
ja NNW--SSE-suunnan välillä.
Alkaen Pyhäjärvestä Pilkanmaan kohdalta (kts. taulua
XI) juoksee ioki ensiksi vähän päälle 6 km:n matkan
SSE-suunnassa, jonka jälkeen se jakaantuu moneen haaraan. Tämän jälkeen se kapenee ja muodostaa Voikan
mahtavan putouksen (taulu X). N. 1.5 km Voikankosken
alapuolella kääntyy joki itäkoillista kohti, muodostaa
pienen Pessankosken ja lähenee l{ouvolan-I<-uopion
rataa 0.5 km Harjun aseman eteläpuolella. Tässä laskee
jokeen Harjunjoen kautta Valkealan reitin vedet, jonka
jälkeen joki kääntyy eteläkaakkoon ja juoksee n. 3 km
yhdensuuntaisesti yllämainitun rautatien kanssa, kunnes
se n. 4 km Kouvolan aseman pohjoispuolella koskettelee
rautatietä järventapaisena, Kuusanlampi nimisenä suvantona. Harjunjoen laskupaikan ja l{uusanlamnlin välillä
on pieni Lappakoski. l{uusanlammin kohdalla kääntyy
joki länteenpäin ja siinä on 4 km:n pituisella matkalla ensiksi pieni Rapakoski ja sitten suuri, kaksihaarainen Kuusankoski. Virrattuaan yhä edelleen n. km:n
matkan länteenpäin Kuusankosken alapuolelle, kääntyy

(Taulut X ja XI).

etelään Salpausselkää kohti, jonka läpi se l{eltin
kylässä murtautuu vähän päälle km:n pituisella koskisella välillä. Ennenkuin joki leikkaa rautatien, juoksee
se puoliyrnpyrän muotoisena, jonka säde on 1 km ja jonka
kupera puoli on länttä kohti.
l{ymijoen sadealue on Pilkanmaan kohdalla 34,170.8
ja heti Keitin koskien alapuolella 35,569.8 km 2 •
Valkealan reitti lisää aluetta 1,299.6 krn 2 :llä.
Edellä selitetyn välin koko pituus Pyhäjärveltä I{orianvirran aliselle suvannolle saakka on 24AO kn1. Päätepisteitten etäisyys on linnuntietä 13.8 km ja pitennys
siis
Vedenpinnan koko putous on 25.84 m, jota
vastaava relatiivinen putous on 1.06 °/oo eli 1 : 945.
Vedenpinnan leveys on 34--1,300 n1, keskimäärin
215 rn. Pienin vesisyvyys on koskissa, 0.5 m, keskiveden aikana; suvannoissa n1itattu suurin syvyys on
22. m ja koko välin keskisyvyys on 8.2 rr1. Pohja on
koskissa kalliota ja kivensekaista soraa, suvannoissa
soraa ja savea.
Rannat ovat yleensä korkeita, ja ainoastaan pienet
alueet ovat tulvan alaisia. Länsirannan korkeus on
0.
7 n1 yli veden keskikorkeuden, keskimäärin 6. 7 m.
Itäranta on 0. 2---22.l m korkea, keskimäärin 5. 8 m. Korkeimmat ovat rannat heti J{eltin koskien alapuolella.
Taululla XV on esitetty kaksi joen uoman poikkiprofiilia,
nim. toinen N :o 1045, Voikan ja toinen N :o 886, l{eltin
·koskien yläpuolella.
Lähempiä tietoja yksityisistä väleistä saadaan allaolevasta taulukosta.
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.Joen lähin11nän sadealueen vuoriperä on yksinomaan
rapaklveä. Irtonaisista nwalajeista on savea enin. Vierinkivisoraa on n1onessa paikoin joen rantamilla, usein hiekan
yhteydessä. Laajoja moreenisora-alueita on Kymijoen
ja I-Iarjunjoen välillä. Turvemaita on myöskin muutamissa paikoin, niinkuin l{uusanlan1n1in ja l{ouvolan
asen1an välillä. Tulvasavea on kahdella saarella Voikaukasken yläpuolella.
Joen lähin yn1päristö on pitkillä väleillä viljeltyjä
vainioita; niin on esim. laita PHkanmaan kohdalla, Voikan
alapuolella sekä ala- ja yläpuolella l{eltin koskia~ Näitten
välillä on metsää kasvavia ja kallioisia, rantaan asti
ulottuvia kukkuloita, niinkuin esim. Voikunkosken kohdalla.
Pilkanmaalta Oravalansaarelle (taulu XI) virtaa joki
ankeana kaarena SSE-suunnassa, tyynenä ja leveänä,
verrattain 111atalien, suurimmaksi osaksi viljeltyjen rantojen välillä. Tämän välin pituus on 0. 95 km ja putous
ainoastaan 0.03 m. Vedenpinnan leveys on Pilkanmaan
kohdalla 185 111, n1utta se suurenee vähitellen 400 1n:iin
OravaJansaaren kohdalla; keskileveys on 276 m. Uoman
vesisyvyys on keskiveden aikana 6.5-16.0 m, keskimäärin 10.3 111. Pohja on savea ja hienoa hiekkaa.
Rannat ovat yleensä savea, muuta111in paikoin kivensekaista hiekkaa, ne ovat tasaisia ja niitten ke~kikorkeus
on länsipuolella 1.4 m ja itäpuolella 0. 8 m. Länsirannan
suurin korkeus on 3.0 n1, itärannan 1.8 m; länsirannan
pienin korkeus on 0. 8 m ja itärannan 0. 6 m.
·
N. 1 km Pilkanmaan alapuolella jakaa 1.8 kin pitkä
ja 0. 6 lnn leveä, metsää kasvava Oravalansvari eli Suurensaarenmaa joen kahteen haaraan, itäiseen päähaaraan ja
läntiseen sivuhaaraan.
Itäpuolella Oravalansaarta oleva päähaara nnwdostaa
kaaren, jonka kupera puoli on käännetty itää kohti. Sen
pituus on 3 kn1 ja putous 0.58 1n; pitennys on 25(~10 • Siinä
<?H ylinnä 1.1 kn1:n pituinen ja 100--180 n1:n levyinen
suvanto, jossa putousta on 0.02 m ja jota seuraa 350 m:n
pituinen ja 0.50 rrcn korkuinen Hoiiinkoski eli Oravalvnkoski. Hottinkosken alapuolella jakaa 0.8 km:n pituinen
ja 0.2 km:n levyinen Hirvelänsaari vuorostaan itäi~en
haaran kahteen haaraan, joista itäinen on suuren1pi ja
läntistä kutsutaan 1-Iirvtlänsalmeksi. I;firvelänsaaren itäpuolella kulkevan haaran pituus Hottinkoskelta kaikkien
kolmen haaran yhtymäkohtaan alapuolella OravaJansaarta
on 1.55 km ja sen pntous 0.06 n1.
Päähaaran keskileveys on 190 m, suurin leveys on
282 m ja pienin leveys, joka tavataan Hottinkoskessa,
on 50 111. Pienin vesisyvyys, joka myöskin on viimemainitussa koskessa, on 1.4 m, ja suurin syvyys, joka on
Initattu Hirvelänsaaren pohjoispään kohdalla, on 18.2 rn;
koko välin keskisyvyys on 9.0 m. Pohja on syvemmissä
paikoin savea, matalammissa paikoin soraa; I-Iottinkoskessa on kallio pohja.
Rannat ovat korkeimmat I-Iottinkoskessa, nim. 9. 9 m
korkeat länsipuolella ja 11.1 m itäpuolella. Länsirannan
pienin korkeus on 0.1 m. ja itärannan 0. 6 n1, keskikorkeus
on länsirannalla 2. o m ja itärannalla 2.1 m. Koko itäranta
on viljeltyä, paitsi I-Iottinkoskessa, n1issä se on metsää
kasvavaa; länsiranta on yleensä metsää kasvavaa, lukuun-

ottamatta lyhyttä väliä I-Iirvelänsaaren kohdalla, missä
on viljelysmaita.
Aivan I-Iirvelänsaaren pohjoispuolella laskee koillisesta
käsin puro, joka johtaa vedet 2.5 km:n pituisesta Sompaisjärvestä.
Oravalansaaren länsipuolella oleva haara on 2.46 km:n
pituinen, se juoksee sangen suorana kaakkoiseen suuntaan. Pitennys on ainoastaan 2 ~la ja putous on 0.58 m
keskiveden aikana. Yläpäässä on n. 700 m:n pituinen
suvanto, jonka putous on 0.01 m ja jota seuraa 150 m:n
pituinen Saukkolanviria, jonka putous on 0.05 m. Viimemainitun virran alapuolella on 350 m:n pituinen suvanto,
jossa putousta on 0.01 m ja jota seuraa 350 m:n pituinen
Paavolanoirta, jonka putous on 0. !19 m. PaavolanviiTasta
alkaen yhtymiskoht.aansa .saakka päävirran kanssa on
länsihaara tyyni ja leveä 900 m:n matkalla, jossa putousta
on 0.02 m.
Vedenpinnan leveys on pienin Paavolanvirrassa, nim.
18m; suurin leveys ori 164 m ja keskileveys 105m. Vesisyvyys vaihtelee 1. 8 m:stä Paavolanvirrassa 12.1 m:iin
alapuolella Oravalansaarta. Pohja on savea, paitsi molemmissa viiToissa sekä niitten välisellä matkalla, missä se
on soraa; Paavolanvirrassa on myöskin kalliota. Missä
pohja on savea, ovat rannat rnatalia ja tulvan alaisia,
missä pohja on soraa taikka kalliota, ovat rannat verrattain
korkeita. Paavolanvirrassa on länsirannan suurin korkeus
8.0 m vedenpinnan yläpuolella ja itärannan 7.1 n1. Länsirannalla on pienin korkeus 0.4 m ja itärannalla 0.2 n1,
länsirannan ke~kikorkeus on 2.1 m ja itärannan 1. 7 m.
l(oko itäranta, s. o. Oravalansaari, on metsää kasvava,
samaten virtain välinen osa länsirantaa; muuten on ~·iime
nlainittu ranta viljelty.
Oravalansaaren ja Voikankosken välillä (kts. taulua X)
juoksee joki SSE-suunnassa heikosti kaareutuen; sen
pituus on 0. 7 km, putous 0.37 m ja pitennys 4 °~)· Heti
OravaJansaaren alapuolella jakaa pieni 140 m:n pituinen
ja 100 n1:n levyinen Sikasaari joen lyhyellä välillä kahteen haaraan, joista läntinen on päähaara ja itäistä kutsutaan Sikosaarensalmeksi.
Virran leveys on 75-168 m, keskimäärin 111 n1.
Vesisyvyys on keskiveden aikana 2.1 a 9. 7 m, keskisyvyys
on 7.0 m. Pohja on koko välillä soraa.
Rannat, jotka ovat metsää kasvavia, ovat verrattain
korkeita. Länsiranta on 2. 6-26.1 m korkea, sen keskikorkeus on 14.7 m, itärannan korkeus on 2.9-10.3 m
ja keskikorkeus 5. 7 m.
N. 200 m Voikankosken yläpuolella on tässä kohden
niemenä jokeen pistävän länsirannan kautta kaivettu
130 m:n pituinen ja 3 m:n levyinen, tukkiseinillä varustettu uittokanava, jota nyttemmin ei kuitenkaan käytetä
(kts. taulua XXI).
Voikankosken, eli, kuten sitä vanhemmalla nimellä
kutsutaan, Kyöperilän kosken (kts. tauluja X ja XXI)
pääsuunta on eteläkaakkoinen, sen pituus on 693 m,
pitennys 3% ja putous keskiveden aikana 6.64 n1 1).
Tulvaveden aikana v. 1899 lienee putous ollut n. 7 m.
1)

XXI).

Koski ulettuu N:osta 1038 +50 N:oon 1046 (kts. taulua
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Kosken leveys on 56-140 m, keskimäärin 98 m.
Vesisyvyys kartalle (taululla X) merkityn viivan kohdalla on keskiveden aikana 0. 5-8.1 m, keskimäärin
4.1 m. Pohja on kaikkialla kalliota, ja vapaata profiiliväliä supistavat koskessa olevat kallioluodot, joitten
pituus nousee 70 m:iin asti ja jotka matalanveden aikana
ovat vedenpinnan yläpuolella, mutta tulvaveden aikana
valtavasti syöksyvien vesien huuhtomia.
Rannat, jotka alkuaan olivat metsää kasvavia, jyrkkiä
kalliorinteitä, ovat ihmiskäden toimesta koko lailla muuttuneet, etenkin itäpuolella, missä on Voikan tehdas.
Länsiranta on 3.3 a 26.0 m:n korkuinen, sen keskikotkeus
on 11.1 m. Itäranta on 1.5-14.2 m korkea; sen korkeus
on keskimäärin 4. 3 m keskivedenkorkeuden yläpuolella.
Viipurin lääniin kuuluvan Valkealan pitäjän Mattilan
kylässä on itärannalla Kymin Osakeyhtiön omistamat
Voikan tehdaslaitokset, joitten tuotteet ovat selluloosa,
mekaaninen puumassa ja paperi. V. 1897 rakennettu
päärakennus on likellä kosken alapuolista suvantoa ja
siinä on puuhiomo ja paperitehdas (kts. taulua XXI).

korkeus 5.64 m. Suuremman vedenkorkeuden aikana on tämä
putouskorkeus hieman suurempi. Tehtaan viranomaiset ilmoittavat sen olevan 6.00 m.

Silloisen Päijänteen pnnn pnrnns1noonn K. Snellmanin 8 p. elok. 1905 toimittamassa katselmuksessa
havaittiin, että mainitut 17 turbiinia, jotka yhteensä
antavat 3,547 hevosvoimaa, käyttävät 62m3 vettä sekunnissa~ Laitokset ovat rakennetut noudattamalla Viipurin
läänin kuvernöörin päätöstä 3 p:ltä lokak. v. 1896.
Päärakennuksen ja tunnelin suun välillä on v. 1902
rakennettu selluloosatehdas, johon vesi johdetaan 45 m:n
pituisen ja 6 m :n levyisen, tehtaan seinää myöten kulkevan kivikanavan kautta. Kanavan suu on varustettu
välpällä. Yksi turbiini on olemassa, se käyttää n. 3. 3
m:n suuruista putouskorkeutta. Äskenmainitussa katselmustilaisuudessa 8 p. elok. 1905 käytti 26:den hevosvoiman turbiini selluloosatehtaassa 8 m 3 vettä sekunnissa.
Voikankosken länsirannalla, vastapäätä päärakennusta, on sitten vuosien 1907 ja 1908 olemassa kaksi
sähkövoima-asemaa, joista voimaa johdetaan sekä puuhiomolle, paperitehtaalle ja selluloosatehtaalle että myöskin ylempänä länsirannalla olevalle myllylle. Sähkövoima-asemien kolme turbiinia kehittävät 1,335 hevosvoimaa ja käyttävät 30 m 3 vettä sekunnissa keskivedenaikana sekä 4 m:n putouskorkeutta.
Nämät laitokset eivät ole merkityt kartalle taululla XXI,
joka on laadittu v. 1904. Tähän aikaan oli sähkövoima-aseman
paikalla kolme myllyä, joista ylin ennen on kuulunut Kyöperilän
kylälle ja kaksi likellä toisiaan alempana koskessa olevaa Pilkanmaan kartanolle Iitin pitäjässä ja Uudenmaan läänissä. Toinen
viimemainituista lienee rakennettu 1880-luvun alkupuolella, kaksi
muuta oli paikalla jo 1820-luvulla. ·

Kuva 122.

Voikan tehdas (vastavirtaan) 6/vm 1909.

Tarpeellinen käyttövesi johdetaan tehtaalle yläsuvannosta 6 m leveän ja yhtä korkean sekä n. 145 m:n pituisen, vuoren läpi louhitun tunnelin kautta. Tämä tunneli
jatkuu 190 m:n pituisena avonaisena kivikanavana, jonka
alapäässä ovat turbiinit, luvultaan 17. Tunnelin suun
edessä (likellä N :oa 1046 taululla XXI) on laajennus,
jonka sulkee 41 m:n levyinen välppä. Tässä on 26 kpl.
1.40 m:n levyistä aukkoa, ja jokaisessa aukossa on 46 kpl.
4 mm:n paksuista levyrautaa. Välppärautojen väliset
vapaat aukot ovat yhteensä 31.62 m leveät. Välppälaitoksen pohjatukki, joka nousee vastavirtaan, on alapäässään 61.89 m yli NN ja yläpäässään 62.39 m yli NN.
Tunnelin suun kynnys on 57.62 m yli NN ja sen katto
63.60 m yli NN. Turbiinien kohdalla on vesirännin reuna
65.73 m yli NN. Putoushukka tunnelissa ja kanavassa
on hieman päälle 0.2 m.
Tulvaveden aikana v. 1904 oli mainittu hukka 0.23 m. 26 p.
lokak. v. 1905 toimitetussa tutkimuksessa oli vedenpinnan korkeus tunnelin suun edustalla 64.24 m yli NN, turbiinirännin
alapäässä 64.03 m ja lähtökanavassa 58.39 m yli NN. Mainitussa
tilaisuudessa oli siis putoushukka 0.21 m ja hyödyllinen putous-

Paitsi jo kuvattuja laitoksia on itärannalla, n. 150 m
päärakennuksen alapuolella, tehtaan omistama höyrysaha.

Kuva 123. Voikankoski (myötävirtaan)

11 11x

1908.

Selluloosatehtaan ja länsirannan välillä johtaa kosken
yli kaksijänteinen riippuansaskäymäsilta, jonka pylväät
ovat ylimmällä koskessa olevalla kalliolla; toinen silta
johtaa länsirannalta toiselle mainituista kallioista.
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Voikan tehdas on useasti anonut Viipurin läänin
kuvernööriitä lupaa saada lyhyeksi ajaksi sulkea koski
väliaikaisella padolla vedentulon lisäämistä varten tunneliin. Tämmöiseen anomukseen suostui kuvernööri ensi
kerran v. 1901, jolloin sallittu patoamiskorkeus määrättiin
1.25 m:ksi alapuolelle tehtaan kiintopistettä, joka on
65.18 m yli NN. Tämän mukaan saisi siis väliaikaista
patoa käyttää, kun vedenpinta tunnelin suun kohdalla
on alentunut 63.93 m:iin yli NN. Väliaikaista patoa käytettiin ensi kerran 4 p. jouluk. v. 1901 ja se poistettiin
24 p. huhtik. v. 1902.
Voikan tehtaan yhdistää normaaliraiteinen, n. 5 kn1:n
pituinen tavararautatie Kouvolan-Kuopion rataan. Rata
alkaa heti Harjunjoen pohjoispuolelta.
Likellä Voikan tehdasta on itärannalla, paitsi jo mainittua
tehtaan kiintopistettä, joka on kalliossa heti tunnelin suun alapuolella, myöskin kaksi muuta kiintopistettä. Toinen on tunnelin
suun yläpuolella ja sen korkeus on 65.16 m yli NN, toinen on
kallioon hakattu merkki 18-Q-61 N:o XXXV, 50 m:n päässä
edellisestä. Tämä kiintopiste on merkitty kartalle taululla XXI
ja sen korkeus on tarkkavaakituksen mukaan 65.285 m yli NN.
Länsirannalla on 9 m ylemmän riippusillan eteläpuolella kallioon
lyöty pronssipultti, jonka korkeus on 66.220 m yli NN; tämä on
myöskin merkitty kartalle. Sitäpaitsi on samalla rannalla, n.
270 m :n päässä edellisestä, likellä toimiston vesiasteikkoa, kallioon kiinnitetty valuteräspultti, jonka korkeus on 66.003 m
yli NN.
Osaksi Pyhäjärven vedenpinnan laskemiseksi viljelyskelpoisten
suomaitten kuivattamista varten, osaksi Puulaveden laskemisen
takia lisääntyneitten vesien poisjuoksun helpottamista varten
Pyhäjärvestä, perattiin vv. 1820-1832 sekä Voikankoski että
yläpuolella olevat Hottinkoski ja Saukkolanvirta. Työhön käytettiin 17,682: 23 ruplaa valtionvaroja ja 16,150 pi.täjänpäivätyötä.
Saukkolanvirtaa ja Hottinkoskea laajennettiin ja syvennettiin
ja viimemainitussa koskessa poislouhittiin kosken poikki kulkeva
kallioharju.
Voikankoskessa louhittiin vv. 1820-1825 itärantaa pitkin
kanava nykyisen selluloosatehtaan ohi, ja tämän yhteydessä
hävitettiin vv. 1822-1823 tiellä oleva mylly rännineen, jonka
jälkeen mylly rakennettiin uudelleen likelle koskessa olevaa toista
myllyä ja molemmat myllyt varustettiin yhteisellä rännillä.
Nämä kaksi myllyä, joista toinen oli Oravalan talon, toinen
OravaJan kylän, olivat siinä kohden, missä nykyisen selluloosatehtaan eteläpää on, ja ne poistettiin, kun viimemainittu tehdas
rakennettiin.
Vv. 1826-1832 louhittiin koskea myöskin muissa paikoin.

Voikankosken ja Pekkolanvirran välillä (taulu X) on
Kymijoessa 2. 7 km:n pituinen, leveä suvanto, jonka
muodostaman ympyränkaaren säde on 1 k1n. l{aaren
kupera puoli on eteläänpäin käännetty. Päätepisteitten
etäisyys linnuntietä on 1. 8 km, ja pitennys on 50 ~lo
Putous on ainoastaan 0.02 m. Voikankosken alapuolella
juoksee joki SSE-suunnassa ja Pekkolanvirran yläpuolella
NE-suunnassa.
Vedenpinnan leveys on 170-507 m, keskimäärin
328 m. Vesisyvyys on keskiveden aikana 2.5-12.6 m,
keskisyvyys on 8.2 m. Pohja on Voikan alapuolella
soraa, alempana savea.
Rannat ovat tällä suvantovälillä verrattain matalia
ja muutamin paikoin veden alla tavallisen tulvaveden

aikana; länsi- eli etelärannan korkeus on 0. 7-6.2 m,
keskimäärin 1. 9 m, itä- eli pohjoisranta on 0. 7-4.9 m
korkea, sen keskikorkeus on 2.0 m. Verrattain laajoja
peltomaita, jotka ulottuvat joelle saakka, on sekä lounaispuolella Kyöperilän kylän ympärillä, että myöskin koillispuolella Pekkolan kylässä.
N. km:n matkan Voikan tehtaan alapuolella on itärannalla tehtaan omistama höyrysaha.
Kaksi lauttaa välittää liikettä tällä välillä joen yli,
toinen l{yöperilän kylässä, toinen Pekkolanvirran yläpuolella.
Aivan Kyöperilän kylän pohjoispuolella laskee jokeen
lounaisesta käsin pieni n. 1 kn1:n pituisesta Voijärvestä
tuleva puro.
Pekkolanvirta ja Pessankoski (taulu X) muodostavat
yhteensä lievästi kaarentuvan S:n muotoisen välin, jonka
putous on 1.50 m 600 m:n matkalla ja jonka pitennys on
4 %· Äsken selitetyn suvantovälin jälkeen kääntyy
nimittäin joki itäkaakkoista kohti ja kapenee 95-110 m:n
levyiseksi Pekkolanvirraksi, jonka putous on 0.29 m 250
m:n matkalla. Tätä seuraa 200 m:n pituinen tyynempi
väli, jonka suurin leveys on 405 m ja jonka putous on
0.03 m. Tämän jälkeen tulee 150 m:n pituinen ja 1.18
m:n korkuinen Pessankoski. Viimemainittu, itäänpäin
laskeva koski, on pohjoisesta etelään kulkevan kalliokynnyksen muodostama. Tämä kalliokynnys on näkyvissä pohjoisrannalla 150 m:n pituisena niemenä ja etelärannalla 100 m:n pituisena niemenä, lisäksi jakaa siitä
kohoava 70 m:n levyinen kalliosaari kosken kahteen
haaraan, joista toisen leveys on 50 m ja toisen 20 m.
l(oski on vuolas ja mahdoton laskea veneellä.
Pekkolanvirralta Pessankoskelle on vedenpinnan keskileveys 239 m. Pekkolanvirran pienin syvyys on 2.4 m,
Pessankoskessa on pienin syvyys 2.3 m. Suvannon suuri
syvyys on 12.4 m ja suurin syvyys heti viimemainitun
kosken alapuolella 13.0 m; keskisyvyys on 6.4 m. Pohja
on Pekkolanvirrassa kalliota ja kivensekaista soraa;
tämän virran ja Pessankosken välillä on pohja soraa, ja
kaskessa kalliota.
Rannat, jotka ovat metsää kasvavia ja kallioisia, ovat
eteläpuolella 1. 9--6.9 m:n korkuisia, keskimäärin 4. 0 ni,
ja pohjoispuolella 3.f-6.0 1n:n korkuisia, keskimäärin
4.4 m.
Pessankosken ja sitä seuraavan Lappakosken välillä juoksee joki taasen tyyneenä, muodostaen kaaren
ja muuttaen suuntansa vähitellen itäkoillisesta etelälounaiseksi. Etäisyys on väylää myöten 2. 4 km ja linnuntietä 1. 9 km, pitennys on siis 26 %. Tämän välin putous
on 0. 05 m. Vedenpinnan leveys on suurin Pessankosken
alapuolella, missä se on 616 m, mutta· se vähenee vähitellen, kunnes se muutamia satoja m Lappakosken yläpuolella saavuttaa pienimmän arvonsa, 170 m; keskileveys on 342 m. Tämän suvantovälin keskisyvyys on
verrattain suuri, nim. 10.2 m; suurin syvyys, 22.8 m, on
Pessankosken alapuolella, pienin syvyys on heti Lappakosken yläpuolella ja se on 3. o m. Pohja on pääasiallisesti
savea, paitsi heti Pessankosken alapuolella, m1ssa se on
kivensekaista soraa, ja heti .Lappakosken yläpuolella,
missä se on kalliota.
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Rannat ovat enimmäkseen tasaisia ja viljeltyjä eivätkä
erittäin korkeita; i,pieniä rantakaistaleita on tavallisen
tulvaveden aikana veden alla (kts. taulua X). Länsi- eli
eteläranta on 1. 2--6.4 m korkea, sen keskikorkeus on
2.4 m; itä- eli pohjoisranta on 0.6-5.5 m:n korkuinen,
ja sen keskikorkeus on 1. 9 m.
N. 1.2 km Lappakosken yläpuolella laskee l{ymijokeen
pohjoiskoillisesta päin Harjunjoki, jonka kautta Valkealan
reitin vedet purkautuvat.
Lyhyt kalliokielekkeitten täyttämä Lappakoski on
100 m:n pituinen; putousta on siinä 0. 96 1n. Tulvaveden
aikana v. 1904 oli putous 1.51 m, v:n 1899:n korkeimman
veden aikana n. 2. 2 m. Vapaa profiilileveys on kapeimmalla kohdalla 34 m ja koskenniskan leveys on 240 1n.
Pienin syvyys on 3.4 m, suurin syvyys 5.8 m ja keskisyvyys 4.6 m. Pohja on kalliota.
Rannat ovat kallioisia ja metsää kasvavia sekä verrattain korkeita. Länsirannan keskikorkeus on 6. 5 m,
itärannan 3.5 m. Länsirannalla vaihtelee korkeus nluuten 3.5 ja 10.0 m:n välillä ja itärannalla 1.8 ja 4.5 m:n
välillä.
Koskessa oleville pienille kalliosaarille on rakennettu
Harjun villatehdas, kohtisuorasti kosken suuntaa vastaan ja itärannan yhteyteen, joten valtaväylä jää länsihaaraan. V. 1898 rakennetulla tehtaalla ei ole varsinaista patoa, vaan johdetaan vesi sille kosken pohjaan
louhitun n. 9 m:n levyisen kanavan kautta, jonka syvyys
keskiveden aikana on n. 1. 5 m. Sitäpaitsi on tulvaveden
poisjohtamista varten itärannalla toinen, n. 8 m:n levyinen kanava. Tehtaalla on 3 turbiinia, jotka korkeanveden aikana antavat 40 hevosvoimaa. I{äytetty putouskorkeus on 0. 7 a 1. o m. Varalta käytetään matalanveden aikana 24 hevosvoiman petroolimoottoria. Viipurin
läänin kuvernööri on päätöksellään 22 p:ltä lokak. 1901
sallinut tehtaan erinäisillä , ehdoilla asettaa väliaikaisen
padon kosken poikki.
Lappakosken alapuolella (taulu X) on joessa 2. 5 lnn:n
pituinen suvanto ilman huomattavaa putousta. Tämän
suvannon pääsuunta on ensiksi eteläkaakkoinen ja sitten
lounainen Rapakoskelle päin. Ennenkuin joki kääntyy
lounaiseen, ulkonee siitä eteläkaakkoon järventapainen
laajennus, Kuusanlampi, joka ulo~tuu I{ouvolan-I{uopion radalle asti. Etäisyys Lappakoskelta Rapakoskelle
on linnuntietä 2.1 km, ja pitennys on 19%. N. 1 km
Lappakosken alapuolella jakaa 270 m:n pituinen Pukkisaari joen kahteen haaraan, joista itäinen on suurempi.
Vedenpinnan leveys on pienin, 126 m, heti Lappakosken alapuolella, suurin Kuusanlammessa, missä leveys
on 1,300 m; keskileveys on 400 m. Vesisyvyys on väylässä keskiveden aikana 5.8-22.8 m, ja keskisyvyys on
11.8 m. Pohja on Lappakoskelta Pukkisaarelle saakka
kivensekaista soraa, muuten kaikkialla savea, paitsi likellä
Rapakoskea, missä se on kalliota.
Likellä Lappakoskea ovat rannat verrattain jyrkkiä
ja korkeita sekä kallioisia ja metsää kasvavia; myöskin
Pukkisaari on korkea, etenkin pohjoispäässään, joka
sitäpaitsi on kallioinen. Viimemainitun saaren itärannan
korkeimmat paikat ovat 21.3 m yli vedenpinnan. Pukkisaaren alapuolella ovat rannat yleensä matalia Rapa-

koskelle asti. Pienin korkeus on 0.4 m. Pienet alueet
I{uusanlammen ympärillä ovat tulvan alaisia (kts. taulua X). Länsirannan keskikorkeus on suvantovälillä
Lappakoskelta Rapakoskelle 4.4 m, ja itärannan 4.1 m
vedenpinnan yläpuolella.
Leveä, matala ja kivinen Rapakoski on 250 m: n
pituinen, ja putousta on siinä keskiveden aikana 0.36 m.
I{orkeanveden aikana on putous pienempi, minkä aiheuttaa alapuolella oleva Kuusankoski. Siten oli putous
tulvaveden aikana v. 1904 ainoastaan 0.19 m. Vedenpinnan leveys kasvaa alaspäin 209 m:stä 391 m:iin, keskion 281 m. I{alliopohj aisen kosken pienin syvyys
on 0. 9 Ill, suurin syvyys on heti kosken yläpuolella mitattu
9. m
keskisyvyys on 3. 8 m. Viljelty pohjoisranta
on 1.8-·~-3.5 m korkea, sen keskikorkeus on 3.1 m, mäkiseinmän ja metsää kasvavan etelärannan korkeus on
2.
9 m ja keskimäärin 6.1 m.
Rapakosken pohjoisrantaa pitkin on uittoa varten
rakennettu kosken suuntainen tukkiseinä.
Rapakosken ja Kuusankosken välillä (taulu X) juoksee
tyyneenä ja syvänä verrattain korkeitten rantojen
välillä; sen putous on 0.08 m 1.1 km:n matkalla. Pääsuunta on luoteinen ja pitennys ainoastaan 4
Vedenpinnan leveys on suurin heti Rapakosken alapuolella,
missä se on 495 m, se vähenee vähitellen I{uusankoskelle
missä se on 137 m. I{eskileveys on 249 m.
Vesisyvyys on 3.9 a 17.5 m, keskimäärin 10.6 m, ja
pohja on kivensekaista soraa. Pohjoisranta on viljelty,
sen korkeus on 1.8 a 6.5 m ja keskikorkeus 4.1 m. Metsää
kasvava eteläranta on 2. 8 a 12.5 m:n korkuinen, sen
keskikorkeus on 7. 7 m.
Kuusankoski (taulu XXI) on korkein kaikista Kymikoskista, siinä on oikeastaan 3 eri putousta.
Ylin putous, joka laskee luoteissuuntaan, on koillisrannasta ulkonevan Hölsänniemen muodostama (N :o 941,
taulu XXI). l{oskessa on kaksi kallionkielekettä, toinen
keskellä, toinen likempänä lounaisrantaa. Tämä l{uusankosken putous on 1.35 m:n korkuinen ja 150 m:n pituinen;
suurin osa putousta on kuitenkin keskittynyt ainoastaan
50 m:n pituiselle välille. I{alliokielekkeitten yläpuolella
on leveys 150 a 170 m.
Ylimmän putouksen alapuolella on 250 m:n pituinen
tyynempi virta, jossa putousta on 0. 08 m ja josta koilliseenpäin ulkonee lahti, joten joen'leveys tällä kohden on
liki 400 m.
Seuraa sitten kosken toinen putous, joka on muodostunut kahden kuminaitakin rannalta ulkonevan niemen
väliin. Tällä osalla on kosken suunta läntinen. Leveys
on 150 m, mutta vapaa profiilileveys on ainoastaan n.
100 m. Putous on ·1.41 m 50 m:n matkalla.
Heti tämän putouksen alapuolella jakaa n. 250 m:n
pituinen ja 150 m:n levyinen Myllysaari kosken kahteen
haaraan. Samalla muuttuu kosken suunta lounaiseksi.
I{osken toisen putouksen ja Myllysaaren välillä on
tyynempi väli, jossa putousta on 0.11 m 50 1n:n matkalla.
Kuusankosken kolmas ja alin putous on korkein ja
pisin. Sen putouskorkeus on 6.55 m, joka jakaantuu
pohjoishaarassa 500 m:n matkalle ja etelähaarassa n. 350
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Kuva 124.

Kuusankoski (etelähaara).

m:n n1atkalle niin että pohjoishaaran pääputous on 300
m:n matkalla ja etelähaaran 200 m:n matkalla. Vapaan
profiilin pienin leveys on pohjoishaarassa 21 m ja etelähaarassa 30 m:n.
Koko l{uusankosken putous on 9.50 m 1,000 m:n
matkalla, jos koski lasketaan pohjoishaaraa myöten.
Tulvaveden aikana v. 1904 oli putouskorkeus 8. 89 m.
l{osken pohja on kaikkialla kalliota. Väylän pienin vesisyvyys on ylimmässä putouksessa 0. 9 m, keskimmäisessä
0. 5 m ja alimmassa 1. 5 tai 1. 2 m. Suurin syvyys, 10.4 m,
on heti ylimmän kosken alapuolella. Rannat ovat yleensä
korkeita.
Kuusankosken vesivoimaa on suuressa määrin käytetty teollisuutta varten. Kosken etelärannalla, likellä
alimpaa putousta, on Kymin tehdas, vastapäätä, Myllysaarella, on l{uusankosken tehdas. Molemmat tehdaslaitokset ovat Kymin Osakeyhtiön (toiminimi Kymmene
Aktiebolag) omistamia.
l{ymin tehtaaseen kuuluu paperitehdas ja puuhiomo,
jotka ovat rakennetut v. 1872 Viipurin läänin kuvernöörin
antaman päätöksen nojalla 2 p:ltä maalisk. samana vuonna
sekä v. 1887 rakennettu selluloosatehdas. Nämät tehdaslaitokset käyttävät 11.- 8 m:n putouskorkeutta ja saavat
19 turbiinilla keskiveden aikana 5, 170 hevosvoimaa.
Tehtaan tulokanava, jonka alapäässä turbiinit ovat, on
liki 500 m:n pituinen, sen pienin leveys on 20 m, paitsi
alapäässä, missä se on vieläkin kapeampi. Kanava alkaa
yläputouksen eteläisemmän kalliokielekkeen kohdalta ja
seuraa sitten rantaa niin että se toisen putouksen kohdalla
muodostaa rantaviivan suuntaisen polven. Alaasassaan
kulkee se 150 m:n pituista tehdasrakennusta pitkin.
Välpällä ja luukuilla varustettua kanavaa rajoittaa kosken puolelta tulvakannella rakennettu ja korkeanveden
aukoilla varustettu pato. Tehdaskanavan epäkäytännöllinen muoto aiheuttaa, että putoushukka siinä on liiaksi
suuri, josta syystä kanavan uudestaan rakentaminen on
tullut kysymyksen alaiseksi.
Kuusankosken tehdas perustettiin myöskin v. 1872,

jolloin 'paperitehdas rakennettiin. V. 1882 rakennettiin
puuhiomo ja v. 1885 selluloosatehdas. Laitokset ottavat
koskesta keskiveden aikana 22 turbiinilla 3, 925 hevosvoimaa. Tehdasrakennukset sijaitsevat, niinkuin jo mainittiin, Myllysaarella (kts. taulua XXI), jonka etelärantaa pitkin päärakennus ulottuu vastapäätä Kymin
tehdasta. Rakennuksen koskenpuolista sivua myöten
kulkee 150m pitkä ja 20 å 40 m leveä, välpällä ja luukuilla
varustettu tehdaskanava, jota kosken puolelta rajoittaa
tulvakannella varustettu kiinteä pato. Tehdaskanava
alkaa alimman putouksen yläsuvannosta, ja sen hyödyllinen putouskorkeus on n. 4. 50 m. Saaren pohjoispuolella
olevalle osalle tehdaslaitosta johdetaan tarpeellinen vesi
n. 30 m:n pituisen ja 4 m:n levyisen tulokanavan kautta
suurehkoon säiliöön.
Kymin ja l{uusankosken tehtaat ovat n. 4 km:n
pituisen sekä matkustavaisille että tavaralle aijotun normaaliraiteisen rautatien kautta yhteydessä KouvolanKuopion radan kanssa. Mainittu rautatie on 17-kaarisena
siltana johdettu kosken etelähaaran ja tehdaskanavien
yli. Pohjoishaaran yli johtaa 1-kaarinen silta, ja tätä
myöten kulkee kapearaiteinen rata, joka jatkuu kosken
pohjoisrannalla oleville makasiineille y. m.
Tukit uitetaan Kuusankosken pohjoishaaraa myöten,
ja uiton helpottamiseksi on kosken keskimmäisen putouksen pohjoisrantaan rakennettu 20 m:n levyinen, kivillä
täytettyjen tukkiarkkujen rajoittama uittokanava.
Paitsi jo mainittuja tehdaslaitoksia on pohjoisrannalla
mylly Hölsänniemen kohdalla ylemmässä putouksessa.
Sitäpaitsi on kaksi höyrysahaa, toinen etelärannalla heti
ylimmän putouksen yläpuolella, toinen pohjoisrannalla,
lahdessa ylimmän ja keskimmäisen putouksen välillä.
Viimemainittu lahti on puomien sulkema, ja sahalle
tarpeelliset tukit sekä tehtaan hiomapuut uitetaan ylimmäisen putouksen yläsuvannosta lahteen 50 m:n pituisen
ja n. 3. 5 m:n levyisen, lankuilla päällystetyn uittorännin
kautta, joka on kaivettu Hölsänniemen kapeimman kohdan läpi.
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Niinkuin kosken asemakartasta (taulu XXI) Iikemmin selviää,
on likellä Kuusankoskea monta kiintopistettä kalliossa. Siten
on pienillä kalliokielekkeillä ylimmässä ja keskimmäisessä putouksessa sekä likellä Kymin tehtaan tehdaskanavaa kolme kiintopistettä, joitten korkeudet ovat 55.31 m, 55.16 m ja 55.12 m
yli NN. Kosken yläpuolella etelärannalla on valuteräspultti
kalliossa likellä Hydrografisen toimiston vesiasteikkoa N :o 93,
ja kosken alapuolella pohjoisrannalla on samankaltainen pultti
likellä vesiasteikkoa N:o 94. Edellisen korkeus on 56.025 m ja
jälkimäisen 46.551 m yli NN. Lopuksi on vielä Hölsänniemellä
tarkkavaakituksen pronssipultti, jonka korkeus on 57.767 m
yli NN ja kallioon hakattu merkki 18-<)61 N:o XXIX, jonka
korkeus on 55.197 m yli NN.

Kuusankosken ja Keitin koskien välillä (taulu X)
juoksee joki kaarena, vähitellen muuttaen suuntaansa·
läntisestä eteläiseksi. Tällä välillä on joki tyyni ja leveä,
rannat ovat jyrkkiä ja korkeita, ylempänä jokseenkin
tasaisia. 3.6 km:n matkalla on putousta 0.30 m. Pitennys
on 24%.
Vedenpinnan leveys on keskimäärin 175 m ja enintään
300 m. N. 800 m Keitin koskien yläpuolella kapenee
virta 93 m:n levyiseksi Rauhanvirraksi, jonka putous on
0.03 m 100 m:n matkalla. Pohja on enimmäkseen soraa,
paitsi muutamilla lyhyillä väleillä, m1ssa se on savea.
Vesisyvyys on keskiveden aikana 3.3-15.5 m, keskimäärin 7.0 m.
Rannat, jotka ovat enimmäkseen savimaata, ovat
korkeita ja jyrkkiä, kuten taulusta X selviää. Länsirannan korkeus on 1.6-19.9 m yli keskivedenpinnan,
keskikorkeus on 9.5 m; itärannan keskikorkeus on 8.5 m,
sen korkeus vaihtelee muuten 2.2 ja 14.5 m:n välillä.
Joen lähimmät rantamat ovat verrattain tasaisia ja suureksi osaksi viljeityjä. Rauhanvirran kohdalla on kuitenkin enemmän metsämaita.
Itäranta on Kuusankosken alapuolella erittäin tiheään
asuttu.
Jokeen laskee nwnta pientä puroa ja ojaa, jotka ovat
kaivaneet itselleen syviä uomia rantaäyräisiin. Lisävesistä on Urajärven itäpuolella olevista suomaista tuleva
ja heti Rauhanvirran alapuolelle laskeva Akanoja suurin.
Kuusankosken ja Keitin koskien välimatkalla välittää
liikettä joen yli kolme lauttaa, ylimmäinen heti Kuusankosken alapuolella.
Keitin kosket (taulu X) ovat siinä kohden, missä joki
murtautuu Salpausselän läpi, niitten suunta on jokseenkin
pohjoisesta etelään, pituus on 1.4 km ja putouskorkeus
5.11 m 1 ). Väli on sangen suora, joten pitennys on ainoastaan 2 ~fu. Putous keskittyy pääasiallisesti kysymyksessä
olevan välin ylä- ja alapäähän. Ylemmän putouksen
korkeus oli aikaisemmin keskiveden aikana 2.17 m 150 m :n
matkalla, alemman 1.16 m 150 m:n matkalla. Vedenpinnan leveys on pienin ylemmässä putouksessa, missä se
kapeimmalla kohdalla on 60 m. Suurin leveys on 174 m,
keskileveys 98 m. Vesisyvyys on sangen tasainen, vaihdellen väylässä 2.3 ja 7. 7 m:n välillä; keskisyvyys on

Nyttemmin lienee putouskorkeus pienempi, sittenkuin
Kymin Osakeyhtiö on koskessa toimittanut erinäisiä louhimistöitä.

4.2 m. Pohja on molempien pääputousten kohdalla kalliota ja näitten välillä soraa.
Rannat ovat korkeita (kts. taul. X ja taul. XV, poikkiprofiili N:o 886} sekä osittain jyrkkiä ja kallioisia. Länsipuolella on rantakorkeus 11.4-24.3 m tahi keskimäärin
18.5 m, matalampi itäranta on 1. 6 a 18.3 m tahi keskimäärin 14.4 m korkea. Likellä jokea on ranta metsääkasva.va, ylempänä tapaa sitävastoin myöskin viljelyksiä.

Kuva 125.

Keitin kosket (myötävirtaan) 12/x 1908.

Ylemmän putouksen kohdalla on länsirannalla mylly,
jossa on kaksi kiviparia janhatusta ja yksi kivipari ryyninvalmistusta varten. Viimeksimainittua kiviparia käyttää
lokomobiili. Tarpeellinen vesi johdetaan rantaa pitkin
kulkevassa kanavassa, jonka koskenpuoleisena seinänä
on 75 m pitkä johtopato.
Kymmene Aktiebolag, joka omistaa Keitin kosket,
sai Senaatin päätöksen mukaan tammik. 21 p. 1905 luvan
laskea Kymijoen vedenpintaa Kuusankosken ja Keitin
koskien välillä 1. 5 m :llä, poistamalla kallioniemeke Keitin
koskien yläosassa 6 m syvyyteen lähellä olevan kiintopisteen alapuolelle sekä perkaamalla pohja yhtä syväksi,
sitäpaitsi sai se oikeuden rakentaa tälle kohdalle järjestelypadon. Tämän perusteella onkin yhtiö poistanut mainitun
kallioni,emekkeen, joka oli joen itärannalla, ja rakennutta-
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Kuva 126.

Keitin kosket (vastavirtaan) 12/x 1908.

121

nut sinne neulapadon, jossa on 15 rautal~iskoista tehtyä
pukkia. Kuvassa 126 ovat pukit alas lasketut.
.
Keitin koskien ja Korianvirran alapuolella olevan
suvannon välinen matka (taulu X) on joen virtajuovaa
pitkin mitaten 3.4 km ja linnuntietä 2.2 km, pitennys
siis 55%, minkä suuren arvon aiheuttaa joen mutkainen
muoto. l{eltin koskien alapuolella kulkee ni1nittäin joki
suuressa kaaressa, jonka kupera puoli on kääntynyt
länttä kohden. Tämän kaaren alaosassa on joki kaakkoissuuntainen. l{oko putous tällä välillä on 0.32 m, josta
0.05 m on Korianvirrassa 25 m:n matkalla.
Tämä osa jokea, jossa myöskin on joitakuita pieniä
saaria, on leveimmältä kohdalta 355 m ja kapeimmalta
85 m leveä, keskileveys on 108 m. l(apein kohta on
Korianvirta, missä Riihimäen-Pietarin rata kulkee joen
poikki ja mihin tätä varten on rakennettu 3-kaarinen
silta. Pohja on osaksi savea, osaksi soraa; kalliotakin
tapaa kahdessa kohden, joista toinen on Korianvirrassa. Virtajuovan vähin syvyys 1. 3 m on n. 850 m:n
päässä rautatiesillan yläpuolella. Pohja on tällä kohtaa
myöskin kalliota. Suurin syvyys on 18.7 m, keskisyvyys
7.4 m.
Rannat ovat korkeita ja jyrkkiä, alaosassa tällä välillä
ovat niiden yläreunat tasaisia, mutta yläosassa syvien
poikittaislaaksojen uurtamia. Länsipuolella vaihtelee rantakorkeus 3.5:stä-26.7:ään m:iin, itäpuolella 2.6 ja 22.1
m:n välillä; keskimäärin on länsiranta 16.4 m ja itäranta
14.4 m korkea. Jokea ympäröivät maat ovat osittain
viljeltyjä, osittain metsäisiä.

6.

Suurin joen lisävesistä tällä matkalla on Korianniemen
kohdalle, n. 1. 2 km rautatiesillan yläpuolelle lounaisesta
päin laskeva puro.

Kuva 127. Korianvirran rautatiesilta
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Joen yli Korianvirran kohdalla johtava rautatiesilta
(kuva 127) on 3-kaarinen ristikkosilta, jonka jännevälit
ovat 19.50, 64.43 ja 19.50 m. Pääkaaren alla on vapaan
vedenpinnan leveys 59.4 m ja vapaa korkeus keskiveden
aikana 8.3 m.

Kymijoki Korianvirran ja Anjalankosken alapuolisen suvannon välillä.
(Taulut IX ja X).

Jätettyään Salpausselän virtaa Kymijoki sen eteläpuolella; Valkealan eteläosassa ja Elimäen, Anjalan ja
Sippolan pitäjien pohjoisosissa olevien laajojen savikenttien halki.
Korianvirrasta alkaen virtaa joki n. 7 km tyyneenä
itäkaakkoiseen pääsuuntaan ja lähenee yhä enemmän
Kouvolan-Kotkan rataa. Siinä on aluksi Värälän vähäpät~inen koski, sitten sen pääsuunta muuttuu eteläkaakkoiseksi ja se kulkee edelleen yhdensuuntaisesti
äskenmainitun radan kanssa. Värälänkosken alapuolella
on joen juoksu 8 km:n matkalla tyyni; tämän jälkeen
se juoksee jotenkin mäkisen rapakivialueen läpi, muodostaen kolme peräkkäin seuraavaa koskea, nimittäin:
Myllykosken, Keskikosken ja Rantakylänkosken. Viimeksimainitun kosken alapuolella virtaa joki n. 6 km:n
matkan ilman mainittavaa putousta tasaisten maiden
halki ja suuri Salonsaari jakaa sen kahteen 2 km pitkään
haaraan. Molempien haarojen yhdyttyä saaren alapuolella joutuu joki taasen mäkiseen rapakivialueeseen muodostaen ·Puola- ja Anjalankosket.
Korianvirran ja Anjalan alapuolella olevan suvannon
välisellä. taipaleella ei jokeen laske suurempia lisävesiä,

jonka takia ei sadealue tällä osalla paljoakaan suurene.
Sadealueen pinta-ala, joka l(eltin koskien alapuolella on
35,569.8 km 2, on Anjalankosken alapuolella 35,841.9 km 2 •
Tämän taipaleen päätepisteiden välinen etäisyys, virtajuovaa pitkin mitattuna, on 24.56 km ja linnuntietä
20.18 km, jotenka siis pitennys on 22 %. Vedenpinnan
putous on keskiveden aikana 16.88 m; suhteellinen putous
on siis 0. 69 °/oo eli 1 : 1,455.
Virranleveys, joka ylipäänsä on kokolailla tasainen,
on Rantakylänkosken alapuolella suurin, nim. 617 m.
Kapein, 41 m:n levyinen kohta on Anjalankoskessa, ja
koko taipaleen keskileveys on 183 m. Suurin syvyys,
19.7 m, on n. 2 km Rantakylänkosken alapuolella, vähin
syvyys taasen, 0. 6 m, Keskikosken ja Rantakylänkosken
välillä; keskisyvyys virtauomassa on 10.3 m. Koskissa on
pohja kalliota, suvantotaipaleilla savea, savensekaista
hiekkaa ja soraa.
Tyynillä suvantotaipaleilla alenevat rannat vähitellen
l{orianvirralta Anjalankoskea kohti ja viimeksimainitun
kosken yläpuolella, Salqnsaaren kohdalla ovat ne jo siksi
matalia, että ne korkean veden aikana ovat veden vallassa,
kuten taulusta IX näkyy. Yleensä eivät kuitenkaan
16
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tulvat tavallisina vuosina tee vahinkoa joen varsilla tällä
taipaleella oleville maille. Korkeimmat rannat ovat Anjalankosken luona, missä länsiranta on 24.8 m ja itäranta 10.2 m; Korianvirran alapuolella on itäranta kuitenkin vähän korkeampi eli 11.3 m. Matalin rantakorkeus länsipuolella on 0.8 m, itäpuolella 0.4 m; länsirannan keskikorkeus on 4. 3 m, itärannan 3. 6 m.
I<.uten jo mainittiin virtaa joki kyseessä olevalla matkalla ylipäänsä tasaisten, enimmäkseen viljeltyjen savimaiden halki. Ainoastaan koskien läheisyydessä on
mäkisiä ja vuorisia alueita. Kaksi taipaleelle tyypillistä
poikkiprofiilia on piirretty taululle XV, nimittäin N :ot
740 ja 610.
Lisävesistä on suurin Sorsajoki, joka koillisesta päin
laskee jokeen n. 2 km Salonsaaren pohjoispuolella ja joka
saa alkunsa suurista rämemaista Utin aseman eteläpuolella.
Korianvirralta Värälänkoskelle (taulut IX ja X) juoksee joki tyyneenä, muodostaen vaakasuorassa tasossa
muutamia hieman taipuneita mutkia molemmin puolin
itäkaakkoista pääsuuntaansa. Pitkin virtauomaa on pituus 6.8 km, linnuntietä 6.0 kn1 ja pitennys 13%. Keskiveden aikana on tässä putousta ainoastaan 0. 04 m.
Vedenpinnan leveys, joka vaihtelee hiukan ensimäisellä,
1. 5 km pitkällä osalla Korianvirran alapuolella, missä
levein kohta on 248 m, on tämän jälkeen verrattain
tasainen. Kapein kohta on 103 m ja keskileveys 146 n1.
Vesisyvyyskin on sangen tasainen paitsi ylimmällä osalla.
Vähin syvyys 3. 2 m on 1. 2 km Korianvirran alapuolella, jossa pohja on kalliota. Suurin syvyys on 17.3 m,
keskisyvyys 12.5 m. Tällä matkalla on joen pohja ylipäänsä savensekaista hiekkaa, rannat ja ympäröivät
maat savea.
Rannat, jotka yleensä ovat tasaiset, paitsi missä niitä
lävistää pienten lisävesien syvään uurtautuneet uomat,
ovat korkeimmat heti Korianvirran alapuolella, missä
länsiranta kohoaa 13.1 m keskivedenpintaa ylemmäksi ja
itäranta on 11.3 m korkea. Vähin rantakorkeus länsipuolella on 1. 4 m, itäpuolella 1. 3 m ja keskikorkeudet
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6. m ja 4. 7 m. Länsipuolella lähinnä jokea ovat Ina~t
viljeltyjä I{orianvirrasta alkaen 1. 6 km:n päähän Värälän
yläpuolelle, josta metsämaat alkavat. Itäpuolella ulottuvat viljelykset Värälästä ylöspäin 1. 8 km:n päähän
Korianvirran alapuolelle ja siitä alkavat metsämaat.
l{orian ja Kouvolan asemien välinen valtamaantie
leikkaa joen Pekkalan kohdalla (taulu X), 3 km Korianvirran alapuolella. Liikettä joen yli välittää tässä lautta.
Korianvirran ja Värälän välillä sijaitsee joen kummallakin rannalla paljon kyliä. Suunnilleen 2 km I{orianvirran alapuolella on länsirannalla oluttehdas ja aivan
Värälänkosken yläpuolella itärannalla Jukon kartano.
Jokeen laskee useita pieniä puroja, joista suurin on
lännestä päin, yllämainitun oluttehtaan alapuolelle tuleva
Simolanoja.
Värälänkoskessa (taulu IX), joka seuraa viimeksi
kuvattua suvantoa, on keskiveden aikana ainoastaan
0.42 m putousta 300 m:n matkalla. Korkeanveden vallitessa on putous vieläkin pienempi; tulvan aikana 1904 oli
se 0.29 m. Kosken, jonka pohja ja rannat ovat kalliota,
on muodostanut joen poikki kulkeva kalliokynnys, mikä
itäpuolella näkyy kallioniemenä ja koskessa useina pieninä, vedenpinnan yli pistävinä kallioluotoina.
Pienin leveys on 146 111, suurin 367 m ja keskileveys
229 m. Virtauoman syvyys vaihtelee 2.4:stä 10.8:aan
m:iin ja keskimäärin se on 6.5 m.
Kosken rannat, jotka osaksi ovat viljeltyjä ja asuttuja,
osaksi metsäisiä, ovat lounaispuolella 3. 2 å 7. 4 m tahi
keskimäärin 5. 8 m korkeat sekä koillispuolella 1. 2 å
3.2 m tahi keskimäärin 1. 7 m korkeat.
Värälänkosken lounaisrannalla on sirkkelisaha ja
mylly.
Värälänkosken ja Myllykosken välillä, 7. 96 km:n matkalla kiemurtelee joki suurissa, tasaisissa kaarissa SSEsuuntaan, sen pitennys on 14% ja putous 0.46 m. Tällä
välillä kulkee se eräässä kohden aivan läheltä KouvolanI{otkan rataa.
Joki, joka paikkapaikoin levenee siinä olevien pienempien saarien johdosta, on leveimmältä kohdaltaan
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367 m, kapeimmalta kohdaltaan 114 m ja keskimäärin
182m leveä. Matalin kohta on n. 0.5 km:n päässä,Myllykosken yläpuolella, missä on kalliopohja ja vettä 3. 7 m.
Suurin vesisyvyys on 19.4 m ja se on taasen 2. 7 km
viimeksimainitun kosken yläpuolella; pohja on tässä
hiekansekaista savea. l{oko tämän osan keskisyvyys on
10.1 m. Pohja on ylipäänsä savensekaista soraa, paitsi
äskenmainituissa paikoissa sekä n. 0. 5 km alapuolella
joen länsirannalla sijaitsevaa Rabbelugn nimistä kartanoa,
missä kalliopohjaa on joitakuita satoja metriä.
Rannat ovat tämän taipaleen yläosalla korkeampia
vähitellen aleten Myllykoskeen päin. Keskivedenpintaan
verrattuna ovat ne länsipuolella 1. 7 å 6.5 m tahi keskimäärin 3. 8 m korkeita, itäpuolella 0. 4 å 6. 8 m tahi keskimäärin 3. 6 m korkeita. Tasainen, purojen ja ojien jonkun
verran uurtama savitasanko (kts. taulua XV, prof. N :o
7·40), jonka halki joki kulkee, on suurimmaksi osaksi viljelty. Metsää tapaa ainoastaan Värälän alapuolella länsirannalla n. 2 km:n matkalla ja itärannalla km:n verran
sekä siellä täällä jokiäyräillä.
Itäpuolella kulkee valtamaantie koko matkan Värälänkoskelta Myllykoskelie aivan läheltä jokea. Kahdessa paikassa· on lauttoja, toinen Rabbelugn'in kohdalla,
toinen kappaleen matkaa alempana. l{yliä ja taloja on
lukuisasti joen varsilla, erittäinkin itärannalla. Länsirannalla, n. 2 km Myllykosken yläpuolella sijaitsee ennenmainittu Rabbelugn niminen kartano ja noin 0.5 km
tämän alapuolella on joen vastaisella rannalla höyrysaha.
Tämän taipaleen lisävesistä ovat suurimmat koillisesta
päin tuleva Niittyjoki, joka laskee jokeen aivan Värälänkosken alapuolelle, ja Katteluksenoja, joka laskee 0.5 km
Myllykosken yläpuolelle.
Myllykoski (taulu XX) on hieman kaareva, 500 m
pitkä ja keskiveden aikana 3.49 m korkea koski. 1899
vuoden tulvqn aikana oli sen putous 3.43 m ja matalanveden vallitessa on se 3.59 m korkea. Vedenpinta on
120 å 188 m tahi keskimäärin 151 m leveä, mutta teollisuuslaitokset supistavat vapaan profiilileveyden n. 40
metriksi. Syvyys virranuomassa, jonka pohja on kalliota,
on keskiveden aikana korkeintaan 5. 3 m, vähintään
1. 8 m ja keskimäärin 3.5 m.
Rannat ovat kallioiset, länsipuolella 3. 2 å 6. 2 m tahi
keskimäärin 4. 9 m sekä itäpuolella 2.0 å 5. 7 m tahi keskimäärin 3. 4 m korkeat.
Myllykosken kummallakin rannalla on teollisuuslaitoksia: länsirannalla on Ummeljoen puuhiomo ja itärannalla Myllykosken puuhiomo ja paperitehdas, jotka
omistaa Myllykosken Puuhiomo Osakeyhtiö. Taulu XX
näyttää pohjapiirroksen laitoksista vuonna 1904.
Molemn1at tehtaat ovat rakennetut koskeen ja kummallakin on oma johtokanavansa, jonka muodostaa ranta
ja kosken suuntaan rakennetut johtopadot.
Ummeljoen tehtaan tulokanava on 250 m:n pituinen
ja vedenpinnassa 35 å 60 m:n levyinen. Johtopato on
1ähinnä tehdasta 46 m:n pituudelta tehty kiilatusta
kivestä semerrttilaastiin, ja sen harja on muodostettu
tulvakanneksi, jonka korkeus on 39.25 m yli NN; muuten
on johtopatona vanhoja kivillä täytettyjä hirsiarkkuja.

Muuratussa osassa on aivan tehtaan vieressä 2. 8 m leveä,
luukulla sulettu aukko, jonka kynnyskorkeus on 37.15 m,
ja tulvakansi on varustettu muutamilla matalilla syvennyksillä. Turbiinikan1arien suut voi sulkea 16:ta 1.25 m:n
levyisellä luukulla, joidenka kynnyskorkeus on 36.16 a
36.93 m. Laitosta käyttää 4 turbiinia, jotka antavat n.
600 hv. putouskorkeuden ollessa vähän päälle 3m. Johtokanavassa syntyvä putoustappio on 6 å 7 cm.

Kuva 128. Myllykoski (vastavirtaan) OO/vrn 1909.

Länsirannalla on sitäpaitsi Ummeljoen kyläkunnan
omistama mylly 2:lla kiviparilla ja n. 2.6 m:n hyödyllisellä putouskorkeudella.
Myllykosken itärannalla olevan tehtaan tulokanava
on 190 m pitkä ja 30 a 45 m levea; sen koskenpuolisen
seinän muodostaa kivillä täytetyt hirsiarkut. Padossa
on 21 m:n pituinen tulvakansi, sekä 3 m:n levyinen laskuaukko 37.93 m:n kynnyskorkeudella. l{anavan pohjakorkeus on suussa 36.31 m yli NN, turbiinihuoneen luona
36.16 m. Turbiinikamarien suissa on 25 1.10 m:n levyistä

Kuva 129. Myllykoski (vastavirtaan)
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luukkua, jotapaitsi tulokanavan voi sulkea luukuista tehdyllä padolla, n. 75 m alapuolella kanavan yläpäätä.
Padon kynnyskorkeus on 36.63 m. Tehtaan molemmissa
hiomoissa on yhteensä 11 turbiinia, jotka antavat n.
1,612 hv. putouskorkeuden ollessa n. 3 m.
Viime aikoina on laitoksia Myllykoskessa täydennetty
neulapadolla, joka ulottuu kosken poikki länsipuolen
johtopadosta vastaavaan patoon itäpuolella (kuva 129).
Myllykosken tehtaan yhdistää sivurata J{ouvolanKotkan rataan Myllykosken aseman kohdalla.
Myllykosken luona on kaksi tarkkavaakitukseen yhdistettyä
kiintopistettä. Toinen on länsiranna1la kosken yläpuolella n. 300
m:n päässä Ummeljoen tehdasrakennuksen yläpuolella. Se on
kiveen hakattu merkki 18
61 N:o XXI ja sen korkeus on
39,617 m. Toinen on pronssivaarna kalliossa itärannalla kosken
alapuolella olevan suvannon kohdalla ja 35.483 m korkealla
yli NN.
Myllykosken laitosten aikaisemmista vaiheista annettakoon
tässä seuraavat, vanhoista asiakirjoista saadut tiedot:
Ummeljoen eli Uudenmaan puolella oli jo 1700-luvulla v. 1755
erioikeutensa saanut ja v. 1776 verotettu, 4-raaminen saha ynnä
siihen kuuluva pato sekä v. 1758 erioikeutensa saanut ja v. 1779
verotettu, yhdellä kiviparilla käypä jauhomylly ja vanutuslaitos.
Myllyä, joka sijaitsi koskessa nykyisen puuhiomon paikalla, laajennettiin v. 1807 asianomaisten luvalla yhdellä, eri rakennukseen
sijoitetulla kiviparilla ryyninvalmistusta varten. Jauho- ja ryynimyllyllä oli yhteinen vesiratas; käytetty putouskorkeus oli n.
2.5 m. 1858 lienevät sen silloiset omistajat, kauppias Paul
Wahl ja kauppaneuvos Chr. Bruun jonkun verran sitä laajentaneet. Nämä henkilöt, jotka myöskin omistivat sahan, olivat
jo ennen, v. 1845, anoneet lupaa sen siirtämiseen ja uudestaanrakentamiseen alemmaksi koskeen. V. 1882 toimitetun katselmuksen aikana oli Myllykosken länsipuolella äskenmainittu ryynija jauhomylly, viimeksimainittu kahdella kiviparilla, sekä Ummeljoen kyläkunnan yhteinen mylly ja kappaleen matkaa näiden
alapuolella saha.
Siviiliinsinööri K. A. Blaise ja teknikko K. B. Graf saivat,
saatuaan haltuunsa sekä sahan että koskessa olevan ryyni- ja
jauhomyllyn, v. 1884 asianomajsen luvan muuttaa kumpaisetkin
puuhiomoiksi. Myllyssä oleva hiomo varustettiin kahdella turbiinilla käyväHä hiomakoneella. Kun sahaan tehty hiomo oli
palanut, anoi leskirouva Nina Blaise v. 1897 Uudenmaan läänin
kuvernöörin virastolta lupaa suurentaa toista hiomoa neljällä
turbiinilla käyväksi, joten tarvittava vesimäärä olisi n. 30 mB/sek.,
sekä uudestaanrakentaa tähän kuuluva pato ja perata johtokanava. Heinäkuun 18 p. 1899 annetun päätöksen mukaan on
kuvernöörinvirasto suostunut mainittuun anomukseen erinäisillä, toimitusinsinöörin lähemmin ehdottamilla ehdoilla ja lienee
nykyinen laitos, jonka omistaa Myllykosken Puuhiomo 0. Y., osaksi
rakennettu mainitussa päätöksessä annettujen ehtojen mukaan.
Myllykosken itäisellä eli Viipurin läänin puolella oli ennen
kaksi Viialan kyläläisten omistamaa myllyä. Viipurin läänin,
kuvernöörjn 24 p. toukok. 1887 antaman päätöksen mukaan sai
maakauppias J. Hannula luvan toisen myllyn asemasta rakentaa
1-raamisen kotitarvesahan ja 2 hiomakonetta sisältävän hiomon
ja lääninhallituksen jouluk. 31 p. 1894 antaman päätöksen mukaan
oikeutettiin Myllykosken Puuhiomo 0. Y., joka oli ostanut kaikki
laitokset itärannalla, laajentamaan ne rakentamalla uudestaan
hiomorakennus, sijoittamalla siihen 5, yhteensä 651 hv. antavaa
turbiinia ja uudestaanrakentamalla johtopato. Uuden päätöksen
mukaan 14 p:ltä toukok. 1898 antoi Viipurin läänin lääninhallitus
suostumuksensa uusiin laajennuksiin. Näihin töihin kuului m. m.
uusien yhteensä 750 hv. autavien turbiinien kuntoon paneminen,
tehdasrakennuksen suurentaminen ja tulokanavan perkaaminen
ja syventäminen. Toimitusinsinöörin sekä Tie- ja vesirakennusten
ylihallituksen ehdottamien ehtojen mukaan määrättiin mainitussa päätöksessä m. m.: että tulokanavaa, joka veisi tehtaalle
vettä n. 50 m3/sek., pienimmän leveyden ollessa 28.22 m, saisi

syventää niin, että pohjakynnys tehtaan luona tulisi olemaan
2. 77 m, ja yläsuun kohdalla 2.62 m tehtaan kiintopistettä alempana; että kanavan suu uiton aikana suojeltaisiin johtopuomilla
tai välpällä; että pato varustettaisiin 22 m:n levyisellä aukolla,
jonka kynnyskorkeuden tulisi olla 2. 77 m kiintopistettä alempana.
Sitäpaitsi on päätöksessä määräyksiä padon korkeudesta eri
paikoissa y. m.

Myllykosken alapuolella (taulu XX) muodostaa joki
J{eskikoskelle saakka ulottuvan, S-muotoisen, epäsäännöllisen virran. Pituus virranuomaa pitkin on 550 m,
pitennys 10
ja putouksen suuruus 0.12 m.
Leveys vaihtelee 76:sta-278:aan m:iin, keskileveys
on 160 m.
Vesisyvyys on 3.8 ja 7.5 m:n välillä sekä keskimäärin
5. 7 m. Pohja on osaksi kalliota, osaksi savensekaista
soraa. Rannoilla tapaa kalliota ja pieni virrassa oleva
jyrkkärautainen saari on kokonaan kalliota. Länsipuolella
on rantakorkeus 2.3 a 6.2 m, keskimäärin 4.2 m; itäpuolella se taasen vaihtelee 2.2:sta-6. 7:ään m:iin ja
keskimäärin se on 5.1 m.
Keskikoski (taulu XX) on täynnä kalliokärkiä, se on
m pitkä ja 1. 91 m korkea ja sen varsinainen virtauoma kulkee itärannan puolella. Kapein, 105 m leveä
kohta on koskenniskassa ja tästä alkaen levenee koski
vähitellen 380 m:n levyiseksi putouksen alapuolella; keskion 291 m. Itäranta on verrattain tasainen, länsiranta sitävastoin usean koskeen pistävän kahioniemekkeen
silpoma. Pohja on kalliota. Syvyys virtauomassa, joka
keskimäärin on 3.3 m, vaihtelee 1.5 m:n ja 6.6 m:n välillä.
Länsiranta on 2. 4 å 4. 4 m tai keskimäärin 3. 7 m korkea,
5.1 m:stä 7.1 m:iin kohoava itäranta on keskimäärin
6. 0 m vedenpintaa ylempänä. Viljelyksiä on molemmin
puolin äyräitten luokse saakka; itäranta on osaksi metsäinen samaten kuin länsipuolen rantaäyräätkin.
Keskikosken ja Rantakylänkosken välillä (taulu XX)
levenee joki pienistä saarista rikkaaksi virraksi, jossa on
0.32 In putousta 550 m:n matkalla. Leveys on 270-455 m
tai keskimäärin 375 m ja syvyys vaihtelee 0.6 ja 3.5 m:n
välillä, ollen keskiinäärin 2.1 m. Virtauomassa on pohja
suuri111maksi osaksi kalliota. Rannat, jotka äyräitten
luo saakka ovat viljeltyjä, ovat länsipuolella 3.4 a 6.0 m,
keskimäärin 4.3 . ITI korkeat sekä itäpuolella 4.1 å 5.6 m
tahi keskimäärin 4. 5 m korkeat.
Rantakylänkoski (taulu XX) on lyhyt, kahden jokeen
pistävän kallioniemekkeen väliin muodostunut koski.
Sen putous on 0. 75 m 150 m:n matkalla, leveys on 170
a
m tai keskimäärin 250 m .i a syvyys 1. 6 a 4. 3 m
tahi keskimäärin 3.0 m. Pohja on kalliota ja kivensekaista
soraa ja myöskin rannat vesirajassa kalliota. Ylempänä
ovat rannat viljeltyjä. Länsirannan korkeus vaihtelee
3.3 ja 4.0 m:n välillä, ollen keskimäärin 3.9 m; itäranta
on 4. 0 å 4. 2 m tai keskimäärin 4.1 m korkea.
Rantakylänkosken alapuolella (taulu IX) jatkuu joki
tyyneenä ja leveänä km:n verran eteläiseen suuntaan,
kapenee sitten ja kääntyy eteläkaakkoa kohti. Tässä
suunnassa kulkee se myöskin n. 1 km:n matkan, jonka
jälkeen se ensin virtaa itää kohti ja sitten taas eteläkaakkoon, jakautuen n. 3.5 km:n päässä Rantakylänkosken alapuolella kaksihaaraiseksi ja muodostaen N-S-

125

suuntaan ulottuvan, n. 2 km:n pituisen Salonsaaren.
Molempien haarojen yhdyttyä alkaa muutamien satojen
metrien päässä Puolakoski. Salonsaaren itäpuolinen joenhaara on samansuuntainen kuin Kouvolan-Kotkan rautatie ja ainoastaan 200 a 300 m etäällä siitä.
Rantakylä.nkosken ja Puolakosken välisen suvantotaipaleen pituus, mitattuna virranuomaa ja Salonsaaren
länsipuoleista haaraa myöten, on 6. 05 km, jotavastoin
päätepisteiden välinen etäisyys linnuntietä on 5. 2 km,
joten pitennys siis on 16 ~~· J{oko putous on 0.06 m ja
. tätä vastaava suhteellinen putous 0. 01 °/oo eli 1 : 100,833.
Vedenpinnan leveys on suurin, 617 m, heti Rantakylänkosken alapuolella, pienin, 102 m, Salonsaaren eteläpään
kohdalla; keskileveys on 213 m. Salonsaaren itäpuolisen
haaran levein kohta on 141 m, kapein 63 m; keskileveys
on 116 m. Suurin syvyys virtauomassa on 19.7 m, pienin
syvyys 2.8 m ja keskisyvyys 11.4 m; Salonsaaren itäpuolella olevassa haarassa vaihtelee vesisyvyys 3. 7:stä
9.3:een m:iin, ollen keskimäärin 6.3 m.
Rannat ovat verrattain matalia; länsipuolella ne ovat
0.8 a 4.3 m tai keskimäärin 2.2 m, itäpuolella 0.4 a 5.0 m
tai keskimäärin 2.1 m korkeita. Itähaarassa on Salonsaaren rannan korkeus 0.5 a 1.9 m tai keskimäärin 0.9 m;
vastaisella puolella 0.6 a 1.9 m ja keskimäärin 0.8 m.
Joen pohja on Rantakylänkosken alapuolella kivensekaista soraa, senjälkeen hiekansekaista savea ja savea.
Maat lähinnä jokea ovat tasaisia ja Salonsaaren kohdalla
vesiperäisiä, tulvaveden aikana osaksi veden vallassa,
varsinkin itähaaran luona olevat. Viljelyksiä on kummallakin rannalla n. km:n matkalla alapuolella Rantakylänkoskea, jotapaitsi Salonsaaren eteläosa ja vastainen
ranta itäpuolella ovat viljeltyjä. Muuten ovat rannat
metsäisiä paitsi sivuhaaran itäranta, missä joen ja rautatien välinen alue on vesiperäistä niittyä.
N. 1. 7 km Rantakylänkosken alapuolelle laskee luoteisesta päin jokeen aikaisemmin mainittu Sorsajoki.
Salonsaaren yläpuolella on lajittelulaitos, missä Anjalan
koskessa olevien laitosten uittotavarat erotetaan.
· Puolakoski (taulu XIX) on leveä, pienten kalliosaarten
moneen haaraan jakama koski. Verrattain suora pääuoma
kulkee länsirantaa pitkin. l{oskessa on putousta 1.27 m
450 m:n matkalla (611:·sta 615+5o m:iin), mutta putouksen pääosa tai 0. 84 m on yläpäässä, 150 m:n matkalla.
Kosken leveys vaihtelee 55 ja 220 m:n välillä, keskimäärin on se 146 m; kapein kohta päänomassa on 45 m
leveä. Virtauoman syvyys on keskiveden aikana 4.1 a
6. 7 m, keskimäärin 5.2 m. Pohja on suurimmaksi osaksi
kalliota.
Rannat ovat kallioisia, varsinkin itäinen. Tämä ranta
on 2.0 a 4.8 m tai keskimäärin 3.1 m korkea; matalin
kohta länsiran~alla on 2. 8 m korkea, mutta Anjalankoskelie päin ~l{ohoaa ranta aina 21.5 m:n korkuiseksi,
joten keskikorkeus sentakia on 8.3 m. Länsiranta on
metsäinen, itäranta myöskin osittain.
Viimeksimainitulla rannalla on koskenniskan kohdalla
Inkeroisten tehtaan omistama höyrysaha.
Sahan konehuoneen luona on tarkkavaakituskiintopisteenä
kallioon asetettu valuteräsvaarna, jonka korkeus on 33.048 m
yli NN.

Anjalankoski (taulu XIX), joka seuraa heti Puolakosken jälkeen, on hieman taipuneen S:n muotoinen ja
se juoksee melkein S-suuntaan korkeitten, metsäisten
rapakivirantojen välitse. Kosken pituus on 800 m ja sen
kaksiosainen putous 8. 04 m korkea.
Koski on melkein koko pituudeltaan jotakuinkin
saman-levyinen, leveys on vähintäin 41 m ja keskimäärin
65 m. Jälkimmäisen putouksen alapuolella on se 350 m:n
levyinen, j otenka koko- välin keskileveys tulee olemaan
117 m .. Vähin syvyys virtauomassa on keskiveden vallitessa 1. 7 m, suurin syvyys 11.3 m ja keskisyvyys 6.4 m.
Pohja on kalliota paitsi heti alemman putouksen alapuolella, missä myöskin on kivensekaista soraa.
Rannat ovat korkeat; länsiranta kohoaa 24.8 m:n,
itäinen 10.2 m:n korkuiseksi, läntisen matalin kohta on
l.O m, itäisen 0.8 m korkea. Niiden keskikorkeus on
9.5 ja 4.1 m. Taululla XV on N:o 610 tyypillinen poikkiprofiili Anj alankoskesta, otettu koskenniskassa.

Kuva 130.

Inkeroisten tehtaan pohjapiirros.

A = paperisali
B = si.loitussali
C = vanhan puuhiom. ränni
D =uuden
E = uusi tehdas
F = pumppuhuone
G = sähkövoima-asema
H =pienen hiomon ränni
I = pieni hiomo
K =puuseppä- ja korjaustehdas

L = kuoriiDaosasto
M = puukeittiö
N = pannuhuone
0 = kuivaushuone
P =mylly
R = Schilden kanava
S = lehtimassakone
T = massamakasiini
U =pahvi
»
V= ilmakuivauslaitos
o = turbiinit

Anjalankoskenitäpuolella Sippolan pitäjän Mämmälän
kylässä sijaitsee Inkeroisten puuhiomot, jotka omistaa
Tampereen Pellava-: ja Rauta-Teollisuus Osake-Yhtiö.
Suurin osa laitoksia on rakennettu yhdelle suurelle ja
muutamille pienille saarille ·kosken alaputouksen kohdalle.
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Tehdasta, joka valmistaa puupahvia ja puumassaa,
käyttää 35 turbiinia 4, 700 yhteisellä hevosvoimalla keskiveden aikana. Tarpeellinen vesimäärä johdetaan yläputouksen yläpuolelta n. 180 m:n pituisessa ja 15.6 a
20 m:n levyisessä, itärantaa pitkin kulkevassa kanavassa,

Kuva 131.

Anjalankoski (myötävirtaan)

17/vi

1909.

joka tuo n. 75 m 3/sek vettä tehtaaseen. l{anava on osaksi
rantaan louhittu ja sitä rajoittaa kosken puolelta kivinluuri, jonka harja on 1. 35 m ylempänä tehtaan, kanavan
länsipuolelle kallioon hakattua kiintopistettä. Jotta eivät
tukit kanavaa vahingoittaisi on sen suu varustettu uivalla
välppälaitoksella, joka 168 m:n pituisena ulottuu kanavan
yläsuun kohdalla olevasta kallioluodosta kosken suuntaan sen itärannalle saakka.

22.5 n1 3 /sek vanhan hiomon, 17.75 m 3/sek uuden hiomon,
25.25 m 3/sek pienen hiomon ja 9.5 m 3/sek lämpöhiomon
ränneihin. Vanhan hiomon ränn1ssa olevat turbiinit
käyttävät 5 m:n suuruista hyödyllistä putouskorkeutta,
muissa ränneissä on putouskorkeus 6.5 m.
Inkeroisten tehdas on n. km:n pitu~sen normaaliraiteisen radan kautta yhteydessä Inkeroisten aseman
kanssa Kouvolan-Kotkan radalla.
Vastapäätä Inkeroisten tehdasta on kosken läntisellä
eli Uudenmaan puoleisella rannalla Anjalan kartanoon
kuuluva mylly johtopatoineen. Samalla rannalla on
myllyn alapuolella laitoksia, joissa nuotalla pyydystetään
lohia. Anjalan kartanon, jonka päärakennukset ovat
n. 250 m alapuolella myllyä, omistaa nykyään Suomen
valtio, jolle sentakia kuu]uu myöskin osa Anjalankosken
vesivoimaa.

Inkeroisten purihionio perustettiin v. 1872 Viipurin läänin
kuvernöörin helmik. 13 p :nä samana vuonna antaman päätöksen
nojalla itäpuolelle n. k. Lohisaarta, jonka saaren päärakennus
nykyään kokonaan peittää (kts. taulua XIX). 5:lle turbiinille
tarpeellinen, n. 14:ta mB'sek laskettu vesimäärä johdettiin 16 m:n
levyisen kanavan kautta, joka alkoi kosken länsihaarasta, aivan
alaputouksen yläpuolelta ja kulki Lohisaaren itärantaa tehdasrakennuksen luo. Tämä kanava saa nykyään vetensä uudesta
pääkanavasta.
Siihen aikaan oli koskessa paitsi länsipuolella sijaitsevaa,
Anjalan kartanoon~ kuuluvaa kotitarvemyllyä, joka senaattori
Creutzin anomuksesta vuonna 1839 oli muutettu veromyllyksi
kahdella kiviparilla, itärannalla, tehtaan tätä rantaa pitkin kulkevan johtokanavan yläpään kohdalla Mämmälän kylän omistama
mylly. Sitäpaitsi oli koskessa joukko lohikalastuslaitteita, m. m.
itähaarassa olevien pienten kalliosaarten välissä hiomon johtokanavan ja itärannan~1välillä.
Vuonna 1872, jolloin hiomo perustettiin, tehtiin valtion
kustannuksella 3,802: 19 smk maksava rautavälppä tehdaskanavan yläsuun eteen tehtaan suojelemiseksi tukinuiton aikana.
Seuraavana vuonna pitennettiin mainittua välppää itärantaan
saakka, jotta voitaisiin varjella lohikalastuksia turmeltumasta
uiton aikana. Tähän työhön käytettiin 5,018: 01 smk valtiovaroja.
Inkeroisten tehtaan hävitti tulipalo v. 1882, mutta se rakennettiin uudestaan suuremmaksi ja tällöin tehtiin myöskin nykyL

Kuva 132. Anjalankoski (vastavirtaan) 4fix 1909.

Heti äskenmainitun kallioluodon alapuolella voi kanavan sulkea 14:ta 1.06 n1:n levyisellä luukulla, joidenka
kynnykset samoin kuin kanavan pohjakin ovat 3.69 m
yllämainittua kiintopistettä alempana. l{anavan alapäässä on 1 x2 m:n suuruinen ryntöluukku. Tulokanavasta johdetaan vesi 4:ään eri turbiiniränniin, nimittäin

Kuva 133. Väliaikainen neulapato Anjalankosken poikki 221Iv 1911.
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nen johtokanava itärannalle. Mainittua kanavaa alettiin rakentaa
jo talvella 1883-1884, mutta se valmistui vasta vuonna 1891.
Nykyinen tehdas on rakennettu Viipurin läänin kuvernöörin 30 p.
syysk. 1891 antaman päätöksen mukaan. Myöhäisemmän päätöksen mukaan toukok. 1 p :Itä 1909 annettiin lupa väliaikaisen
padon asettamiseen uiton päätyttyä syksyllä. Tämä pato on
poistettava ennen jäänlähtöä keväällä.

7.

Anjalankosken itärannalla on kaksi tarkkavaakitukseen yhdistettyä kiintopistettä, nimittäin: kiintopiste,
joka kuuluu Inkeroisten tehtaan alasuvannossa olevaan
vesiasteikkoon, ja jonka korkeus on 24.698 sekä kallioon
hakattu merkki tehtaan kanavan yläpään kohdalla, jonka
korkeus on 31.904 m yli NN.

Kymijoki Anjalankosken ja Pernon luona olevan haaraantumispaikan
välillä (Taulu VIII).

Anjalankosken alapuolella kulkee joki n. 1.5 km:n
1natkan SE-suuntaan muodostaen tällä välillä yläosassaan
Jarvimmsen laajennuksen, nimeltä Koskenalus. Joki
jatkuu sitten n. 5.0 km:n matkan eteläiseen pääsuuntaan,
muodostaa heikonpuoleisen Piirteenvirran ja kääntyy
senjälkeen luoteiseen jakautuen useaan haaraan. Pääväylä juoksee NW :een pääsuuntaan n. 5 km matkan,
vähäiselle Susikoskelie saakka, jonka suunta on läntinen.
Tämän alapuolella kääntyy joki taas etelää kohti. Tässä
suunnassa jatkuu joki verrattain tyynijuoksuisena aina
Ahvion koskien luo, muodostaen välillä pienen Muhniemenvuolteen virran, ja kulkien n. 3 km:n pituisen
Muhjärven itäisen pään läpi. Susikoskelta Ahvionkoskille
on matkaa n. 5 km. Ahvion monihaaraisten koskien alapuolelta alkaen on joessa kaksi haaraa, joista itäinen on
päähaara ja läntinen vasta Pernon haaraantumiskohdan
alapuolella yhtyy jokeen. Päähaara virtaa Ahvion koskien
ja Pernon haaraantumispaikan välillä ensin n. 2.5 km
kaakkoa sekä sitten yhtä pitkälti etelää kohti. Vähän
toista km haaraantumispaikan pohjoispuolella on joessa
pieni Kultainkoski.
N. km:n verran Susikosken yläpuolelta lähtee joen
päähaarasta kaakkoa kohti pienempi haara, Heikkilänfoki ja tästä taasen toinen haara, Leppäfoki, joka laskee

Kymijokeen Muhniemenvuo1teen yläpuolella, jotavastoin
Heikkilänjoki yhtyy jokeen n. 0. 7 km Muhjärven alapuolella. Sekä Leppäjokea että Heikkilänjokea 1nyöten,
joissa kumpaisessakin on pieni koski heti haaraantumispaikan alapuolella, juoksee vähäpätöinen vesimäärä, ja
kosket ovat matalanveden aikana aivan kuivillaan. Paitsi
yllämainittuja jokihaaroja ulkonee joesta, kuten taulusta
VIII näkyy, Susikosken ylä- ja alapuolella haaroja, jotka
lähenevät toisiaan ja suuremman tulvan aikana yhtyvät
pienemmäksi j oldhaaraksi.
Joen lisävesistä Anjalankosken ja Pernon haaraantumispaikan välillä mainittakoon suurin, Susikosken alapuolelle pohjoisesta päin laskeva Juotjärven vesijakso.
Joen yhteydessä on eräs rautatien lähellä oleva km:n
pituinen, Rapakivenjärvi niminen lampi, jonka vedenpinta on yhtä korkealla kuin joen vedenpinta. Tulvan
aikana v. 1899 juoksi osa I{ymijoen vesimäärää Rapakivenjärveen ja raivasi itselleen tien ratapenkereen läpi
I{ymijoen sadealueen ulkopuolella olevaan Tavastilanjokeen. Rapakivenjärvi on myöskin yhteydessä sen eteläpuolella olevien suurten soiden kanssa, jotka· tulvan
aikana kokoovat vettä joesta, mikä vesi taasen laskee
jokeen alempana olevilla osilla.
Anjalankosken ja Pernon haaraantu1nispaikan välinen

Kymijoki Anjalankosken ja Pernon haaraantumispaikan välillä.
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osa I{ymijokea juoksee verrattain mäkisen alueen läpi,
jossa on rapakivi- ja moreenikukkuloita sekä näiden välissä
sangen laajoja, tasaisia savi- ja turvemaita. Ylimmän,
6.5 km pitkän, SE- ja S-suuntaan kulkevan osan sangen
leveätä jokilaaksoa rajoittavat Inolemmin puolin rapakiviharjut ja samanlaatuiset harjanteet estävät senjälkeen
joen juoksun etelää kohti pakoittaen sen suuressa mutkassa ja monihaaraisena etsimään kukkulain välisiä
matalimpia kalliokynnyksiä.
Joen sadealue, joka Anjalankosken luona on 35,8Lll. D
km 2, on Pernon haaraantumispaikan kohdalla 36,021.7 km 2 •
Joen pituus Anjalankoskelta Pernon haaraantumispaikalle on, päähaaran virtauomaa myöten mitattuna,
24.62 km. San1ojen pisteiden välinen etäisyys on linnuntietä myöten ainoastaan 11.66 km, jotenka pitennys on
111%. I{oko putous on 4.56 m ja suhteellinen putous
0.19 °/oo eli 1 : 5,400. Putous on kohdistunut Susikoskeen,
Ahvion koskiin ja Kultainkoskeen ja välillä olevilla taipaleilla on, kuten edellisellä sivulla olevasta taulukosta
näkyy, sangen pieni putous.
Lukuunottamatta Muhjärveä, jota joki ainoastaan
koskettelee, on sen suurin leveys keskiveden aikana,
1,040 m, Anjalan alapuolella I{oskenaluksessa. Kapein,
38 m leveä, kohta on Susikoskessa; koko välin keskileveys
on 288 ·m. Suurin syvyys, 26.5 m, on heti Susikosken
alapuolella, matalin kohta, 1. 0 m, Kultainkoskessa; keskisyvyys on 8.5 m. Koskissa ja virroissa on pohja kalliota ja
soraa, suvantomatkoilla tavallisesti soraa, hiekansekaista
savea tahi turveliejua niissä kohdin, missä joki juoksee
turvemaiden halki, kuten Piirteenvirran ja Susikosken
välillä.
Rannat ovat kaikkialla matalia paitsi koskien luona,
ja läheiset laajat, tasaiset maat ovat tavallistenkin tulvien
aikana veden vallassa. Niinpä vahingoittavat tulvat
vuosittain Anjalan ja Kultainkosken välillä n. 250 ha
peltoa, 1,250 ha niittyä ja 240 ha räme- ja suomaata.
Ahvion koskissa on korkeimmat rannat, nim. länsipuolella 10.6 m ja itäpuolella 9. 4 m korkeat keskiveden pintaan verraten. Vähin rantakorkeus suvantomatkoilla on
0.4 a 0.5 m. Länsirannan keskikorkeus on 1.5 m, itärannan 2.1 m. Jokilaakson poikkiprofiili Piirteenvirran
alapuolelta on piirretty taululle XV N :o 526 60 m ja
toinen Pernon haaraantumispaikan yläpuolelta N :o 360
samalle taululle.
Yleensä tasaiset rantamaat ovat enimmäkseen viljeltyjä Anjalankosken ja Piirteenvirran välillä, Muhjärven
luona ja länsirannalla lähellä Ahviota, jotavastoin laajoja
niittymaita on molemmin puolin jokea Piirteenvirran ja
Susikosken sekä Ahvion koskien ja Kultainkosken välillä;
muuten ovat rannat metsää kasvavia.
Anjalankoskelta Piirteenvirralle (taulu VIII) juoksee
joki ensin kaakkoon ja sitten eteläänpäin; sen putous on
ainoastaan 0.02 m 4 km:n matkalla ja ·sen pitennys 14%.
Se lähenee Kouvolan--Kotkan rataa 300 m:n päähän.
Heti Anjalankosken alapuolella laajenee joki 1 km:n matkalla järventapaiseksi Koskenaluksen suvannoksi, jonka
suurin leveys on 1,040 m. I{oko välin pienin leveys on
164 m ja keskileveys 378 m. Piirteenvirran yläpuolella
on joessa kaksi pientä metsää kasvavaa saarta, Viljaton-
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saari ja Marjasaari. Edellinen on 170 m pitkä ja 70 m
leveä, jälkimmäisen pituus on 550 m ja suurin leveys
100m. Joen valtaväylä kulkee näitten saarienlänsipuolella.
Vesisyvyys vaihtelee keskiveden aikana5.8 ja 22.2 m:n
välillä, keskisyvyys on 11.8 m. Pohja on Anjalankosken
alapuolella kivensekaista soraa, muuten on se hiekansekaista savea.
Tasaisten savirantojen korkeus on länsipuolella 1.0 a
2.4 m, keskikorkeus on 1. 5 m; itärannan korkeus on
0. 6 a 2. 9 m, sen keskikorkeus on 1. 7 m. Joen lähimmät
rantamaat ovat viljeltyjä, paitsi n. 1 km:n matkalla
Piirteenvirran yläpuolella, missä rannat ovat metsää
kasvavia. Niinkuin taulusta VIII selviää, on suuri osa
rantoja tavallisen tulvaveden aikana veden alla. Tulvan
alaisen alueen suurin leveys on 1 km ja se on länsirannalla
Marjasaaren pohjoispuolella.
Maantieliikettä joen yli välittää Koskenaluksen alapäässä oleva lautta (kuva 134).
Viimemainittuun suvantoon laskee idästä käsin pieni
Kortsuo-oja.

Kuva 134.

Kymijoki Anjalan lauttauspaikan luona 14/x 1908.

Piirteenvirta juoksee jokseenkin eteläsuuntaan, putousta
on siinä 0.18 m 1 km:n matkalla, sen leveys on 129 a
294 m, keskileveys on 201 m. Virran leveimmässä kohdassa on 150 m:n pituinen Pukinsaari. Väylän pienin
vesisyvyys, 2. 6 m, on mainitun saaren itäpuolella; suurin
syvyys, 18.5 m, on virran alapäässä kapeimmassa kohdassa, ja keskisyvyys on 8.4 m. Pohja on kivensekaista
soraa.
Enimmäkseen Inetsää kasvavien ja osaksi kallioisien
rantojen keskikorkeus on länsipuolella 1.4 m ja itäpuolella
1. 9 m; muuten vaihtelee länsirannan korkeus 0. 9 ja
2.5 m:n välillä ja itärannan 1.0 ja 3.9 n1:n välillä.
Piirteenvirta on I{ymijoessa toin1itettujen vesimäärämittauksien tärkeimpiä mittauspaikkoja ja viimeinen
mittauspaikka jakaantumattomassa joessa.
Piirteenvirran ja Susikosken välillä on joessa 6.6 km:n
pituinen suvanto, jonl(a putous on 0.06 m ja pitennys
53 %. Se juoksee Piirteenvirralta n. 1 km:n matkan
eteläisessä suunnassa, muodostaa tämän jälkeen ympyräkäyrän, jonka kupera puoli on käännetty etelään ja jatkuu
vihdoin luoteissuunnassa Susikoskelle, missä se kääntyy
länteen. I{ysymyksessä olevalla suvantovälillä jakavat
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pitkät ja kapeat saaret joen moneen haaraan. Saarista
mainittakoon n. 0.8 km:n pituinen Rahkasaari, 1.4 km:n
pituinen Heinäsaari ja 1.0 km:n pituinen Koiuusaari.
'Pääväylä kulkee Rahkasaaren eteläpuolella, lounaispuolella Heinäsaarta ja koillispuolella J{oivusaarta. Pääväylän leveys vaihtelee 143 ja 522 m:n välillä, keskileveys
on 257 m.
Väylän vesisyvyys on keskiveden aikana 4. 5 a 18.5 m,
keskimäärin 8.3 m. Pohja on lyhyellä välillä lähinnä Piirteenvirtaa kivensekaista soraa ja hiekansekaista savea,
sitten turveliejua likelle Susikoskea, missä pohja taasen
on soraa ja savensekaista hiekkaa.
Alavien lieju- ja savirantojen keskikorkeus on 1.6 m;
muuten vaihtelee pohjoisrannan korkeus 0.6 ja 4. 7 m:n
välillä ja etelärannan 0.5 ja '4.5 m:n välillä. Rannat,
jotka eteläpuolella etupäässä ovat metsää kasvavia ja
pohjoispuolella niittyjä, ovat, kuten heinää kasvavat
Heinäsaari ja Koivusaarikin, kevättulvan aikana veden
alla. Tulvan alaisen alueen suurin leveys on tavallisina
vuosina pohjoispuolella n. 1 km ja eteläpuolella n. 2 km,
sen vaikutukset ulottuvat viimemainitulla puolella n.
3 km:n etäisyydelle joesta. Taululla XV on N:o 526
60 m
joenlaakson poikkiprofiili, joka on otettu Heinäsaaren
yläpään kohdalta, missä rannat, etenkin pohjoisranta, ovat
korkeampia kuin alempana joen varrella.
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Piirteenvirran ja Susikosken välisistä sivuhaaroista on Rahkasaaren pohjoispuolella kulkeva haara vähäpätöinen.
Heinäsaaren koillispuolelta kulkeva haara on suorempi ja
lyhyempi kuin päähaara. Sen pituus on 1.5 km, leveys 141 a
315 m, ja vesisyvyys vaihtelee 2.3. ja 16.5 m:n välillä. Pienin
vesisyvyys on aivan Heinäsaaren yläpään kohdalla. Tässä kulkee
nimittäin haaran yli kalliokynnys, joka nähtävästi on aiheuttanut joen jakautumisen kahteen haaraan. Suurin syvyys on heti
tämän kynnyksen alapuolella. Yleensä on syvyys verrattain
muuttumaton, keskisyvyys on 7.5 m. Pohja on, niinkuin päähaarassakin, turveliejua. Rannat ovat matalia, paitsi vastapäätä Heinäsaaren pohjoispäätä, missä pohjoisranta yhdessä
kohden kohoaa 3.5 m korkealle yli keskivedenpinnan.
Koivusaaren kaakkoispuolelta kulkeva sivuhaara on n. 1.5
km:n pituinen, sen leveys on 84 a 212 m ja syvyys 4.3 a 7.5 m.
Pohja on turveliejua ja rannat ovat matalia.

Vastapäätä Rahkasaaren itäpäätä ulkonee joen itärannasta kapea haara, joka seuraa päähaaraa n. 2 km:n
matkan ja jatkuu sitten länteenpäin edelleen n. 1 km:n
matkan. Tässä ulkonee siitä n. 1 km:n pituinen tulvahaara
pohjoisluoteiseen Maamalaa kohti Hurukselan kylässä,
jonka jälkeen se kääntyy koilliseen jokea kohti, yhtyen
siihen likellä Heinäsaarta. Mainitun haaran ja joen päähaaran välillä on 2.5 km:n pituinen, matala Reposaari.
Sivuhaara on etelään ja itään ulkonevan osan kautta
yhteydessä aikaisemmin mainitun Rapakiuenjäruen kanssa,
jonka vedenpinta on yhtä korkealla kuin joen vedenpinta.
Koivusaaren ja Susikosken välillä erkanee joesta pieni
haara, Heikkilänjoki, joka leikkaa joen muodostaman
niemekkeen, jolla Hurukselan kylä sijaitsee, ja yhdistyy
päähaaraan n. 0. 7 km alapuolella Muhjärveä. Heikkilänjoesta ulkonee toinen haara, Leppäjoki, joka yhtyy pääjokeen yläpuolella Muhniemenvuolletta.

Heikkilänjoki eroaa pääjoesta n. 1 km yläpuolella Susikoskea;
350 m:n pituinen Kuussaari jakaa sen kahteen haaraan ja siinä
on n. 1 km:n etäisyydellä joesta pieni Hurskoski,. jonka jälkeen
se jatkaa juoksuaan SSE-suunnassa. Heikkilänjoen pituus on
n. 3 km ja putousta on siinä 0. 76 m 1), josta 0.64 m tulee 100 m:n
pituisen Hurskosken osalle. Pienin leveys, 19m, on Hurskoskessa;
suurin leveys, 290 m, on yläpuolella Kuussaarta. Vesisyvyys
vaihtelee keskiveden aikana 0.2 m:stä Hurskoskessa 7.5 m:iin.
Pohja on Hurskoskessa ja eräässä toisessa paikassa kalliota,
muuten kivensekaista soraa, savea ja hiekansekaista savea.
Enimmäkseen viljeltyjen rantojen keskikorkeus on kosken yläpuolella pohjoispuolella 1.8 m ja eteläpuolella 3.2 m; kosken
alapuolella on keskikorkeus 1. 7 a 1.8 m ja itse kosken kohdalla
3.0 a 3.9 m.
Leppäjoki lähtee Hiekkilänjoesta yläpuolella Hurskoskea.
Siinä on heti haaraantumispaikassa 200 m:n pituinen ja 0.63 m:n
korkuinen Leppäkoski, jonka alapuolella joki juoksee tyyneenä
Muhniemenvuolteelle asti. Leppäjoen pituus on 1 km ja putousta
on siinä 0.64 m. Pienin leveys on koskessa 33 m ja suurin leveys,
173 m, on kosken alapuolella. Keskiveden aikana on koski kuivilla. Suurin syvyys Leppäjoessa on 7.3 m; keskisyvyys on 3.7 m.
Pohja on savea, paitsi koskessa, missä se on kalliota. Rannat
ovat viljeltyjä, pohjoisrannan korkeus on 1.1 a 3.0 m ja etelärannan 2.0 a 3.9 m.
Sekä Leppäkosken että Hurskosken yli johtaa maantiesillat.
Hurskoskea eli Huruskoskea syvennettiin vv. 1831-1833
louhimaila kanava kosken yli kulkevan kalliokynnyksen läpi.
Tähän työhön käytettiin 762: 15 hopearuplaa valtiovaroja ja 1,571
osakaspäivä työtä.

Susikoski on 300 m:n pituinen. Se juoksee suorana
länteenpäin ja putousta oli siinä ennen vv. 1905-1906
toimitettuja perkauksia keskiveden aikana 0.61 m. Vedenpinnan pienin leveys oli silloin 38 m, mutta lienee nyt
50 m. Suurin leveys on 193 m, keskileveys 134 m.

Kuva 135. Susikoski (myötävirtaan) 15/x 1908.

Kosken pohja on kalliota, alaosassa soraa, sen syvyys
on 4.5-11.6 m, keskimäärin 8.4 m. Rannat ovat kallioisia
ja metsää kasvavia. Pohjoisranta on 1.5 a 8.1 m korkea
tai keskimäärin 6.0 m, eteläranta taasen on 1. 9 a 8.4 m:n
tai keskimäärin 5.5 m:n korkuinen.
Vv. 1905 ja 1906 poislouhittiin Susikoskeen pistävä n. 230
ms:n suuruinen kalliokieleke. Tämän työn toimitti Tie- ja vesirakennusten ylihallitus Ahvion koskissa toimitettujen perkaus1) Susikosken ja Ahvion koskien perkauksien kautta ovat olosuhteet luultavasti hieman muuttuneet.
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töitten yhteydessä jääsohjon aiheuttamien tulvien ehkäisemistä
varten. Kustannukset nousivat yhteensä 60,950: 13 mk:aan, josta
Susikosken työn osalle tullee 5 a 6,000 mk.

Susikosken alapuolella muodostaa joki ensiksi suurehkon kaaren, jonka kupera puoli on käännetty länteenpäin, , sitten pienemmän vastaiseen suuntaan kääntyneen kaaren, jonka jälkeen joki SSW-suunnassa lähenee
Muhniemenvuolletta. Tämän suvantovälin pituus on
1.8 km, pitennys 50 °/o ja putous ainoastaan 0.04 m.
Vedenpinnan leveys on 100 a 270 m, keskileveys
190m.
Syvin paikka Susikosken ja Muhniemenvuolteen välillä
on n. 300 m:n päässä ensiksimainitun kosken alapuolella
(kts. taulua VIII), missä kivensekainen sorapohja on
26.5 m joen keskivedenpinnan alapuolella ja 5 m Suomenlahden keskivedenpinnan alapuolella. N. 200m syvimmän
paikan yläpuolella on kalliokynnys, missä vesisyvyys
on 6. 5 m. Pienin syvyys, 2. 7 m, on heti Muhniemenvuolteen yläpuolella, ja 400 m:n sekä 450 m:n päässä
viimemainitun virran yläpuolella on kaksi kalliopohjaista
paikkaa, missä syvyys on n. 3. 5 m. Keskisyvyys koko
välillä, jonka pohja muuten on kivensekaista soraa, on
10.4 m.
Rannat ovat heti Susikosken alapuolella metsää kasvavia, mutta muuten viljeltyjä. Pohjoisrannan suurin korkeus on 7.6 m ja etelärannan 8.5 m. Pienin korkeus
pohjoisrannalla on 0.5 m ja keskikorkeus 3.0 m, etelärannan vastaavat luvut ovat 1.5 m ja 4.2 m. Länsirantaa myöten, missä Vredebyn kartano sijaitsee, suojelevat pengerrykset pitkillä väleillä viljelyksiä, samaten
on myöskin itäranta lyhyellä välillä varustettu valleilla
(kts. kuvaa 136).

Kuva 136.
~-~~

Pengerrys Hurukselan luona

15/x

1908.

N. 600 m_Muhniemenvuolteen yläpuolella on maantieliikettä varten olemassa lautta.
Pohjoisesta käsin laskee jokeen n. 2 km:n pituinen
puro, joka johtaa vedet n. 1 km:n pituisesta Joutjärvestä.
.Järven länsiranta on matalaa ja sitä ympäröivät maat
tulvan alaisia. Myöskin puron rannat ovat tulvan aikana
veden alla.
Heti Muhniemenvuolteen yläpuolella yhtyy päävirtaan
aikaisemmin selitetty Leppäjoen sivuhaara.

Muhniemenvuolle juoksee SSW-suunnassa. Se on
250 m:n pituinen ja putousta on siinä 0.05 m. Virran
leveys on 135 a 260 m, keskimäärin 182 m. Pohja on
yläpäässä kalliota, alaosassa kivensekaista soraa, ja vesisyvyys on keskiveden vallitessa 2. 7 a 6. 9 m, keskimäärin
4.5 m.
Asuttu eteläranta on verrattain korkea, nim. 4. 2 a
6. o m tai keskimäärin 5. o m yli keskiveden pinnan. Pohjoisranta, joka on viljelty ja josta koskeen ulkonee pieni
kalliokieleke, on 1.5 a 3.5 m:n korkuinen; sen keskikorkeus on 2. o m.
Muhniemenvuolteen alapuolella juoksee joki ensiksi
lounaiseen, koskettelee Muhjärven kaakkoispäätä, tekee
sitten terävän käänteen kaakkoon ja juoksee lopulta
hieman taipuneen S:n muotoisena Ahvion koskille asti.
Tämä väli on 2. 85 km pitkä, sen pitennys on 27% ja
putous 0.07 m.
Jos matalikon joesta erotta~naa Muhjärveä ei katsota
varsinaiseen jokeen kuuluvaksi, on vedenpinnan leveys
joessa 119-265 m, keskimäärin 224 m. Pohja, joka on
sangen tasaista, on kivensekaista soraa, paitsi Muhjärvessä,
missä se on hiekansekaista savea. Keskiveden aikana on
vesisyvyys 5. 9-11. 6 m, keskisyvyys on 8. 3 m.
Itäranta, joka suurimmaksi osaksi on viljeltyä Heikkilänjoen laskupaikkaan saakka sekä sen jälkeen etupäässä
metsää kasvavaa, on Muhniemenvuolteen alapuolella
0. 5-6.5 m:n korkuinen; keskikorkeus on 2. 9 m. Länsirannalla on osaksi metsää, osaksi vesiperäisiä, tulvan
alaisia niittymaita; sen korkeus on 0. 6 a 2. 4 m, keskimäärin 1. 2 m.
Muhjärui, jota joki koskettelee Muhniemenvuolteen
alapuolella, on pieni järvi, jonka pituus NW-SE-suunnassa on 2. 7 km ja jonka suurin leveys on 1.4 km. Järven
keskisyvyys on n. 6 m, sen rannat ovat loivia ja matalia,
etupäässä tulvan alaisia niittymaita.
N. 700 m Muhjärven alapuolella yhtyy päävirtaan
Heikkilänjoen sivuhaara, ja heti yhtymispaikan alapuolella
ulkonee joesta koilliseen osa, joka korkean tulvaveden
aikana on yhteydessä aikaisemmin mainitun, Heinäsaaren
tienoilta ulkonevan jokihaaran kanssa (kts. taulua VIII).
Ahvion koskien alue (taulu XIX) on 76 ha:n suuruinen;
sen suurin leveys on 916 m. Viimeksi selitetyn suvannon
jälkeen kapenee joki 200 m:n matkalla kalliorantojen
välillä 96 m:n levyiseksi, mutta laajenee heti uudelleen.
Tällöin jakavat Kuouinsaari ja Päijännesaari sen kolmeen
haaraan, joissa kussakin on koski. I täisimmässä, suurimmassa haarassa on Päijänteenkoski, keskimmäisessä Keskikoski ja läntisimmässä Kuouinkoski. Näitten koskien
alapuolella on lyhyt suvanto, jonka jälkeen taas seuraa
saarien erottamia koskenhaaroja. Itäisin on Kauriinkoski, länsipuolella on H ampaankoski, Ruotsalainen ja
Saukonkoski sekä näitten yhteisel).ä jatkona Peräniemenkoski. I{auriinkosken ja Peräniemenkosken alapuolella
on uudelleen lyhyt suvanto, jonka jälkeen joki taasen
kapenee 210 m:n levyiseksi. Tässä on Ahvion alin,
pienten saarien täyttämä koski, jonka nimi itärannalla
on Martinkoski ja länsirannalla Kotokoski.
Jos päähaara lasketaan joen itärantaa myöten Päijänteenkosken, Kauriinkosken ja Martinkosken kautta, niin
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on sen pituus 2. 3 km, etäisyys linnuntietä päätepisteitten
välillä 1. 2 km ja pitennys siis 92 %. Ennen perkausta
vv. 1905 ja 1906 oli putous keskiveden aikana 2. 70 m ja
tulvan aikana v. 1904 3.01 m.
Koskien yhteenlaskettu leveys saarineen on 96-916 In,
keskileveys on 455 m. Yksityisistä koskista on Päijänteenkosken pienin leveys 42 m ja Kauriinkosken 30 m,
Martinkosken ja Kotokosken yhteenlaskettu pienin leveys
on 210m. Kuovinkosken pienin leveys on 28m ja J{eskikosken 20 m, Saukonkoski ja Hampaankoski ovat molemmat kapeimmalta kohden 35m; Peräniemenkosken pienin
leveys on taasen 75 m.
Putouskorkeus jakaantuu siten, että ylimmän portaan
muodostavan kolmen kosken, nim. Päijänteenkosken,
Keskikosken ja J{uovinkosken putous on 0.55 m; keskiportaassa on Kauriinkosken putous 0. 75 m, samoinkuin
Hampaankosken, Ruotsalaisen, Sau.konkosken ja Peräniemenkosken yhteen las~\:ettu putous. Martinkoski ja
Kotokoski, jotka muodostavat alimman portaan, ovat
1.40 m:n korkuisia.
Kapeimmalla kohdalla heti Ahvion koskien yläpuolella
kulkee virran poikki kalliokynnys, joka on 3. 8 m vedenpinnan alla ja 100 m tämän kynnyksen alapuolella on
vesisyvyys 16.·8 m. Päähaaran pienin syvyys, 1.1 m,
on Martinkoskessa; tämän haaran keskisyvyys on 6.2 m.
Päijänteenkosken ja Kauriinkosken pienin syvyys on
2.4 a 2.5 m. Kuovinkosken ja J{eskikosken matalimmat
paikat ovat vast. 1.4 ja 3.3 m, Saukonkosken ja Hampaankosken vast. 2.1 ja 1. 9 m. Peräniemenkoskessa on pienin
syvyys 2.6 m ja Kotokoskessa 0. 7 m. Ylläolevat luvut
ilmoittavat kaikki syvyyksiä keskiveden vallitessa. Pohja
on kaikkialla kivensekaista soraa, paitsi kolmessa ylimmässä koskessa, Päijänteenkoskessa, Keskikoskessa ja Kuovinkoskessa, sekä Hampaankoskessa, missä se on kalliota.
Ahvion koskien yleensä viljelty länsiranta on 1. 8 a
10.6 m korkea, sen keskikorkeus on 2. 8 m. Etupäässä
metsää kasvava itäranta on taasen 0. 9 a 9.4 m korkea;
sen keskikorkeus on 3.5 m. Saaret ovat yleensä korkeita,
etenkin pohjoisosassa, missä m. m. Päijännesaari kohoaa
7.5 m korkealle. Kosken alaosassa ovat saaret matalampia
ja osaksi tulvan alaisia.
lVIartinkoskessa on itärannalla mylly ja J{otokoskessa
länsirannalla kaksi pientä kalastuslaitosta.

Kuva 137.

Kotokoski (yastavirtaan) 15/x 1908.

Ahvion kosket sekä niitten alapuolellal:oleva Piuhainkoski
perattiin osaksi vv. 1829-1830, mihin työhön käytettiin 616: 32
hopearuplaa valtionvaroja ja 2,039 osakaspäivätyötä.
Aikaisemmin mainittujen Susikoskessa ~toimitettujen töitten
yhteydessä suoritettiin vv. 1905 ja 1906 perkaustöitä Ahvion
koskissa jääsohjon aiheuttamien tulvien ehkäisemiseksi. Työ
toimitettiin etupäässä poislouhimaila kiviä Päijänteenkoskessa,
Kauriinkoskessa, Hampaankoskessa, Peräniemenkoskessa ja Kotokoskessa.

Ahvion koskien alapuolella (taulu VIII) jakaantuu
joki kahteen haaraan, jotka sulkevat väliinsä 3.5 km:n
pituisen ja leveimmältä kohden 1 km:n levyisen Karjansaaren, ja jotka uudelleen osittain yhtyvät Kultainkosken
alapuolella. Itäinen eli päähaara juoksee heti Martinkosken alapuolella kaakkoonpäin. Tässä suunnassa jatkuu
se hieman päälle 2 km:n matkan, jonka jälkeen se kääntyy
etelään Kultainkoskea kohti. l{otokoskelta J(ultainkoskelle on etäisyys virtauomaa myöten mitaten 3.1 km,
pitennys on 11% ja putous 0. 05 m. Joessa on tällä välillä
1n. m. kaksi saarta, nim. Viittasaari ja Riitasaari, kumpainenkin n. 0.5 km:n pituinen. Pääväylä kulkee länsipuolella edellistä ja itäpuolella jälkimmäistä.
Vedenpinnan leveys on pääväylässä 140-410 n1,
keskimäärin 281 m. Väylän keskisyvyys on keskiveden
aikana 2.8 a 10.9 m; keskisyvyys on 7.4 m. Pohja
on soraa:ja hiekkaa.
Rannat ovat yleensä metsä- tai niittymaita, viljelyksiä "on harvassa. Suurimmaksi osaksi matalat ja aukeat
ranta~at ovat tulvaveden aikana veden alla. Länsiranta
on 0. 6 a 2.1 m korkea, sen keskikorkeus on 0. 7 m; itärannan korkeus vaihtelee 0.4 ja 4.4 m:n välillä ja sen
keskikorkeus on 1. 0 m.
Karjansaaren länsipuolinen joenhaara on SSE-suuntainen. Se
on 4.0 km:n pituinen, sen putous on 0.80 m ja keskileveys 63 m;
suurin leveys on 210 m ja pienin leveys 32 m. Tämä jokihaara
juoksee tyyneenä, paitsi alapäässä, missä siinä on.200 m:n pituinen
ja 0.70 m:n korkuinen Piuhainkoski. Tämän jälkeen se jakaantuu
kahteen .haaraan, joista toinen, Mantereenjoki, jatkuu joen suunnassa, toinen taas yhtyy päävirtaan 500 m Kultainkosken alapuolella.
Karjansaaren länsipuolella kulkevan haaran pohja on soraa
ja hiekansekaista savea suvantovälillä sekä kalliota Piuhainkoskessa. Pienin syvyys on koskessa 0.5 m, suvantovälillä 1.9 m,
suurin syvyys on vast. 2.8 ja 7.8 m ja keskisyvyys 'vast. 1.5 ja
4.6 m. Rannat, jotka tulvan aikana osaksi ovat veden alla, ovat
0.5 a 3.5 m:n korkuisia.
Niinkuin aikaisemmin mainittiin, perattiin Piuhainkoski
vv. 1829-1830.

Kulta;inkoski on 1110 m:n pituinen ja 0. 76 1n:n korkuinen. Se on leveä, kivien ja pienien saarien täyttämä
koski, jossa voidaan erottaa kaksi jokseenkin yhtä voimakasta väylää. Näitten väylien jatkona on kaksi suvantoa, jotka sulkevat väliinsä suurehkon Kellosaaren.
Vedenpinnan leveys on kosken yläpäässä 117 m kasvaen vähitellen 675 m:n levyiseksi; keskileveys on 403 m.
Kosken pohja on kalliota, paitsi alimmassa osassa, missä
se on kivensekaista soraa.
Itäisessä väylässä, jota pidetään päähaarana, on vesisyvyys 1. 0 a.· 9. 8 m, keskimäärin 4. 2 m; läntisen haaran
pienin syvyys on 0. 9 m ja suurin syvyys 9. 8 In.
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Rannat ja ympäröivät metsä- tai niittymaat ovat
1natalia. Länsirannan suurin korkeus on 1.0 m, keskikorkeus 0. 7 m; itäranta on 0.5 a 2.5 m:n korkuinen ja sen
keskikorkeus on 1.0 m.
Päähaaraan, jota lienee hie1nan perattu, on tukinuiton helpottamiseksi rakennettu n. 70 m:n pituinen,
kivillä täytetty hirsiarkku.
Kultainkosken alapuolella jakaa Kellosaari joen 500
n1:n matkalla kahteen haaraan, joista itäinen on päähaara
ja jotka yhtyneinä jatkuvat eteläisessä suunnassa Pernon
haaraantumispaikkaa kohti. Länsihaaraan laskee toinen
Piuhainkosken alapuolella olevista sivuhaaroista. Päähaaran väylää myöten laskettuna on etäisyys I{ultainkoskelta Pernon haaraantumispaikalle 1. 31 km. Pitennys
on ainoastaan 7% ja putous 0.02 m.
Päähaara on 125 a 200 m leveä ja sen keskileveys on
160 m. Kellosaaren länsipuolella kulkevan haaran leveys

8.

on 125-150 m. Pääväylän vesisyvyys on keskimäärin
7.9 m. Se vaihtelee muuten 6.2 ja 10.6 m:n välillä; pohja
on siinä likellä Kellosaarta soraa, alempana savea. Länsihaarassa, jossa pohja osaksi on liejua, on syvyys 5.1 a 9.5 m.
Joen rannat Kultainkosken ja Pernon haaraantumispaikan välillä ovat matalia; keskikorkeus on 0. 7 m, pienin
korkeus 0. 6 m ja suurin korkeus 0. 9 m. Itäpuolella on
matalia, Inetsää kasvavia turvemaita, jotka tulvaveden
aikana ovat veden alla 1 km:n leveydeltä. Joen länsipuolella on matala ja tulvan alainen Koiuusaari, joka 011
11iitty- ja metsämaata. Myöskin I{ellosaari on tulvaveden aikana veden alla.
Taulussa XV on esitetty joen poikkiprofiili (N :o 360)
11. 300 m Pernon haaraantumispaikan yläpuolella.
Jokseenkin I{ultainkosken ja haaraantumispaikan keskivälillä on lajittelulaitos, missä itähaaran kautta uitettavat tukit erotetaan länsihaaran tukeista.

Kymijoen itäinen päähaara Pernon ja Parikan haaraantumispaikkain
välillä (Taulu VII).

Sittenl~uin I{yinijoki I{ultainkosken alapuolella on
jakaantunut kahteen, melkein yhtä suureen päähaaraan,
jatkuu itäinen näistä kaakkoissuunnassa Parikan kylään
saakka Kymin pitäjässä, missä se vuorostaan jakaantuu
kahteen haaraan, Korkeakosken ja Langinkosken haaraan, joista edellinen, itäinen, on pienempi. Langinkosken
haarasta erkanee I{yminlinnan kohdalla Hovijoen sivuhaara, joka laskee Suomenlahteen I{orkeakosken ja Langinkosken haarojen välillä.
Pernon ja I?arikan haaraantumispaikkojen välillä on
I{ymijoki sangen suora. l{un niin. päätepisteitten etäisyys väylää myöten on 9.6 km, on 1 se linnuntietä 8.5 km,
joten pitennyys on ainoastaan 13 %. Koko putous tällä
välillä on 5.05 m ja relatiivinen putous 0.53°/oo eli 1: 1,901.
Pernon haaraantumispaikan alapuolella juoksee itäinen
päähaara 1.4 km:n pituisella matkalla tyyneenä, jonka
jälkeen siinä on monta toisiaan seuraavaa koskea, nim.
Pernon kosket, joitten yhteenlaskettu pituus on 1. 2 km.

Viimemainittuja koskia seuraa 4. 7 km:n pituinen suvanto
0. 7 km:n pituiselle Laajakoskelie saakka. Viimeinen osa
Laajakosken ja Parikan haaraantumispaikan välillä on
taasen tyyntä.
Jos ei oteta lukuun sitä säkinmuotoista laajennusta,
joka on joen itäpuolella Laajakosken yläpuolella (kts.
taulua VII) ja jonka matalikko erottaa joesta, niin on
koko välin sekä suurin että pienin leveys Pernon koskissa.
Suurin leveys on 553 m ja pienin 54 m; koko välin keskion 153 m. Myöskin pienin syvyys, 0. 5 m, on Pernon
koskissa, suurin syvyys, 11.4 m, on pari sataa metriä
mainittujen koskien alapuolella. I{eskisyvyys on 6.4 m.
Pohja on koskissa kalliota ja kivensekaista soraa, suvantoväleillä savea, hiekansekaista savea ja hiekkaa.
Rannat ovat Inatalia suvantoväleillä Pernon koskien
yläpuolella sekä Pernon koskien ja Laajakosken välillä;
koskien kohdalla ja Laajakosken alapuolella ovat rannat
hieman korkeampia. Länsiranta on 0.1 a 6. 2 m korkea,

Kymijoen itäinen päähaara Pernon ja Parikan haaraantumispaikkain välillä.
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keskikorkeus on 1.4 m. Itärannan korkeus vaihtelee
0.1 ja 10.2 m:n välillä, sen keskikorkeus on 2.0 m. Jokilaakson poikkiprofiili alapuolella Pernon koskia on esitetty taululla XV N :o 110.
Lähinnä jokea oleva alue on yleensä tasaista savimaata, osaksi viljeltyä tai metsää kasvavaa, osaksi alavaa
niittymaata. Savimaitten jatkona molemmin puolin jokea
on moreeni- tai turvemaita. Kahdessa kohden kulkee
lyhyitä vierinkiviharjuja likellä jokea, nim. Pernon koskien koillispuolella ja Laajakosken itäpuolella. Näitten
harjujen itäpuolella on taasen kaksi kallioista rapakivialuetta.
Eniten tulvan vaarassa ovat lähinnä jokea Pernon
koskien yläpuolella sekä viimemainittujen koskien ja
Laajakosken välillä olevat alueet. Jälkimmäisellä alueella
on vuosittain n. 20 ha peltoa ja 59 ha niittyä veden alla.
Pernon haaraantumispaikan ja Pernon koskien välillä
juoksee itäinen päähaara tyyneenä; putousta on siinä
0.06 m 1.4 km:n matkalla ja sen leveys on 73 a 167 m,
keskileveys 108m. Pohja on hiekansekaista savea ja savea
sekä likempänä Pernon koskia soraa. Vesisyvyys on
suurin n. 600 m haaraantumispaikan alapuolella, missä
se on 10.9 m. Tämän jälkeen nousee pohja, niin että
syvyys heti koskien yläpuolella on ainoastaan 4. 0 m.
I{eskisyvyys koko välillä on 7. 8 m.
Joki juoksee tällä välillä tasaisten, tulvan aikana veden
alla olevien niittymaitten ja metsää kasvavien turvemaitten läpi. Rantojen korkeus vaihtelee keskiveden
aikana 0.5 ja 0. 9 m:n välillä; länsirannan keskikorkeus
on 0.6 m ja itärannan 0. 7 m.
N. 0. 9 km Pernon haaraantumispaikan alapuolella
ulkonee itäisestä päähaarasta luoteiseenpäin sivuhaara
läntiseen päähaaraan (taulu V'II). Tämä haara, jonka
pituus on 0.5 km ja leveys 25 a 40 m, on aivan matala ja
vesi juoksee siinä milloin itäisestä päähaarasta läntiseen,
milloin päinvastoin.
Pernon koskissa (taulu VII), joissa putousta on keskiveden aikana 3.55 m 1.2 km:n matkalla, on kolme välillä
olevien suvantojen erottamaa porrasta, jotka kaikki ovat
pienien saarien kautta jaetut eri osiin. Ylimmässä portaassa on kosken suurin leveys, 553 m; pienin leveys,
54 m, on keskimmäisen portaan yläpuolella. I{eskileveys
on 273 1n.
Ylimmän putouksen jakaa viiteen haaraan 4 vieretysten SW-NE-suunnassa olevaa pientä saarta, K ivikkosaari, 1\!Iyllysaari, Karjusaari ja Kuusisaari, joista suurin,
Karjusaari, on 250 m:n pituinen. Läntisimmän haaran
nimi on Myllykoski, muut ovat järjestyksessään: Torminvirta, Sahakoski, Tiliskoski ja V ääräkoski. Suurimmat
näistä ovat Vääräkoski ja Torminvirta. Yliminän portaan
koskien putouskorkeus on 1.35 m. Torminvirta on 150m
ja Vääräkoski 600 m pitkä. Viimemainittujen koskien
pienimmät leveydet ovat vast. 25 ja 35 m. Myllykosken
pienin leveys on 40 m, kun taas Sahakoski ja Tiliskoski kapenevat 8 ja 14 1n:n levyisiksi. Väylän pienin
vesisyvyys on Torminvirrassa 0.5 m ja Vääräkaskessa
1.7 m.
Alapuolella Torrninvirtaa, jota profiilia piirrettäissä on
pidetty päähaarana, vaikkakin suurempi vesimäärä juok-

see Vääräkosken kautta, seuraa 450 m:n pituinen suvanto,
'joka vähitellen kapenee Pernon koskien keskimmäistä
porrasta kohti.
Keskimmäisessä portaassa on ensiksi 150m pitkä virta,
jossa putousta on 0.07 m. Tämä virta laajenee vähitellen ja jakaantuu kolmeen koskenhaaraan, nim. Ruhanväärään, Ruhakoskeen ja Karkuuskoskeen. Ensin1äinen
näistä, joka on itärannan ja 80 m:n pituisen Ruhansaaren välillä, on suurin. Ruhanväärän pienin leveys
on 42 m, Ruhakosken ja Karkuuskosken vast. 30 ja
40 m. Rullanväärän pienin vesisyvyys on l.O m ja
Ruhakosken 1.8 m. Keskimmäisen portaan eri haarojen
putous, 0.88 m, jakaantuu 50 m:n matkalle Karkuuskoskessa ja Ruhakoskessa sekä 200 n1:n matkalle Ruhanväärässä.

Kuva 138. Ruhakoski (myötävirtaan) 17/x 1908.

Keskimmäisen ja alimman portaan välillä on 200 m :n
pituinen suvanto ilman sanottavaa putousta.
Alimmassa portaassa, jonka koko leveys on 180 m,
on 1.25 m putousta 200 m:n matkalla.
Pienet saaret jakavat sen kolmeen haaraan, jotka ovat
Siltaränninkoski itärannalla, Tukkiränninkoski keskellä
ja Pykinkoski länsipuolella. I{aksi edellistä haaraa yhtyvät pienen Siltaränninsaaren alapuolella; Pykinkoski
jakaantuu kahteen haaraan, joista itäinen laskee näiden
kahden toisen kosken yhteiseen väylään ja läntinen jatkuu Raakinkosken nimisenä koskien alapuolella 'olevaan
yhteiseen suvantoon. Sittaränninkosken pienin l~veys on
40 m ja pienin syvyys 1. 0 m; Tukkiränninkosken pienin
leveys on 18 m ja pienin syvyys 1. 3 m.
Kalliopohja on kaikkialla kaskissa puhtaaksi huuhdottu; suvantoväleillä peittää sitä sora, hiekka tai savi.
Rannat ovat likellä putouksia kivisiä ja kallioisia,
samaten saaret. Länsiranta, joka on matalampi ja osaksi
tulvan aikana veden alla, on 0.5 a 4.1 m:n korkuinen,
sen keskikorkeus on 1. 5 m. I täranta, jota keskimmäisen
portaan alapuolella koskettelee aikaisemmin mainittu
vierinkiviharju, on korkeimmalta kohden 9.4 m:n' korkuinen; pienin korkeus on 0.6 m ja keskikorkeus 2.9 m.
Koskien lähin ympäristö on, missä se ei ole alavaa niittymaata, osaksi metsää kasvavaa, osaksi viljeltyä. Viljelyksiä on esim. vierinkiviharjulla itärannalla keskimmäisen portaan a~apuolella.
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Tukit uitetaan ylimmässä portaassa Torminvirran
kautta, keskimmäisessä Karkuuskosken ja alimmassa
Tukkiränninkosken kautta. Viimemainittu koski on tätä
tarkoitusta varten varustettu kivillä täytetyistä hirsiarkuista rakennetulla johtopadolla länsirantaa myöten.
Alimman portaan läntisin haara, Pykinkoski, on lohenkalastuslaitosten sulkema.
Heti Torminvirran yläpuolella on länsirannalla suureen kiveen
hakattu merkki 18-Q-61 N:o IX, jonka korkeus tarkkavaakituksen mukaan on 18.166 m yli NN, ja Raakinkosken länsirannalla on kallioon hakattu merkki 18-Q-61 N:o VIII, jonka
korkeus on 14.985 m yli NN.
Pernon ylimmässä koskessa louhittiin vv. 1826-1828 24 m:n
levyinen kanava Myllykallion kallioharjan läpi tulvien vähentämistä varten ylempänä olevilla alueilla. Tähän kanavaan, jota
nyttemmin kutsutaan Torminvirraksi, käytettiin 3,135 osakaspäivätyötä ja. 757: 20 ruplaa hopeata valtiovaroja (2,271: 61 s;4
ruplaa pankkiosotuksia).

Pernon koskien alapuolella jatkuu Kymijoen itäinen
päähaara tyyneenä kaakkoissuunnassa Laajakoskelie asti.
Tämä väli jokea on sangen suora, pitennys on ainoastaan
2%; putousta on tällä 4.7 km:n pituisella matkalla 0.~1 m.
N. km :n matkan Pernon koskien alapuolella, Pernon
kylän kohdalla, jakaa kapea Pernonsaari joen 700 m:n
pituisella matkalla kahteen haaraan, joista läntinen on
pienempi ja ainoastaan 30 m:n levyinen. Muutama sata
m Laajakosken yläpuolella on joen kanssa yhteydessä
järvenkaltainen, säkinmuotoinen laajennus, jonka pituus.
on 1.3 km ja leveys 600 m. Koska matalikko kuitenkin
erottaa joest'a tämän matalan, kaislaisen suvannon, ei
sitä ole otettu lukuun vedenpin_nan leveyttä laskettaissa.
Leveys on pienin Pernonsaaren kohdalla, missä se ol)
.63 m, suurin Laajakosken yläpuolella, missä se on 213 m.
Keskileveys on 125 m. Suurin vesisyvyys, 11.4 m, on
400 m alapuolella Pernon koskien alimpaa porrasta; pienin
syvyys on 4.5 ja keskisyvyys 7.2 m. Pohja on hiekkaa
tai savea, rannat yleensä savea.
Itäranta on sangen korkea 0.5 km:n matkalla Pernon
koskien alapuolella, missä sen suurin korkeus on 9.4 m;
tämän jälkeen on se koko matkan matala Laajakoskelie
saakka, sen pienin korkeus on 0.1 m ja keskikorkeus
1.3 m. Länsipuolella vaihtelee rannan korkeus 0.1 ja
4.2 m:n välillä ja keskimäärin on se 1.1 m. Taulussa XV,
N :o 110, on esitetty joen poikkiprofiili Pernonsaaren alapuolella. Joen molemmat rantamat ovat viljeltyjä Pernon
koskilta Pernonsaarelle asti, viimemainitulla on myöskin
viljelyksiä. Länsirannalla ulottuu viljelyksiä vielä 0.5
km Pernonsaaren alapuolelle. Tämän jälkeen on joen
lähin ympäristö Laajakaskelle asti etupäässä matalaa,
tulvan alaista niittymaata; jota joku metsää kasvava
kukkula keskeyttää ja joka lähinnä Laajakoskea vaihtuu
pelto maaksi.
Pernonsaaren länsipuolitse kulkeva pienempi haara
on n. 700 m pitkä, 20 a 40 m leveä ja 3.0 a 5.3 m syvä,
sen pohja on savensekaista hiekkaa. Pernon kylästä
johtaa saarelle kolmikaarinen hirsiarkuille rakennettu
pieni silta, jonka vapaat aukot ovat 4.0, 5.5 ja 7. 7 m:n
levyisiä.

Laajakaskessa on SW-NE-suunnassa kosken poikki
kulkeva kalliokynnys, joka on matalampi itärannalla,
joten virta on pakoitettu kulkemaan tätä rantaa kohti,
missä tällä paikalla on vierinkiviharju. Täten muodostaa
väylä jyrkästi kääntyvän kaaren, jonka kupera puoli on
käännetty itäänpäin. Vedenpinnan yläpuolella näkyvä
kalliokynnyksen osa eli kallioniemi on n. 350 m:n pituinen
ja kapeimmalta kohden n. 30 m:n levyinen. Itse koskessa
on kynnys matalanveden aikana näkyvissä. Keskiveden
aikana on kosken pituus 700 m, joten pitennys silloin
on 75 %· Korkeanveden aikana kulkee pieni osa vettä
suoraan kallioniemen yli. Putous on 1. 29m, jonka suurin
osa keskittyy ylimpään, 350 m:n pituiseen väliin. Toinen
kosken puolisko on keskiveden aikana suvantona, mutta
se on kuitenkin, kosken oudon muodon takia, laskettu
itse koskeen kuuluvaksi.
Keskiveden aikana on kosken pienin leveys 82 m,
suurin n. 430 m ja keskileveys 165 m. Pienin vesisyvyys
keskiveden aikana on 1. 0 m itse kynnyksellä, suurin
9. 6 m sen yläpuolella; keskisyvyys on 5. 6 m. Kosken
pohja on kalliota ja hiekkaa.
Jos länsirannalta koskeen ulkonevaa kalliokielekettä
ei oteta lukuun, niin on tämän asutun ja viljellyn rannan
keskikorkeus 2.0 m. Itäranta (kuva 139), joka on vierinkiviharjun muodostama ja osaksi viljelty, osaksi metsää
kasvava, on 8.0-10.2 m:n ja keskimäärin 9.0 m:n korkuinen.

Kuva 139. Rantavalli Laajakosken luona 231Jv 1911.

Jo mainitun, koskeen ulkonevan niemen ulommaisessa päässä on tulvaveden aikana kaksi saarta. Näitten
ja nien1en välillä on mylly, jota kuitenkaan ei käytettäne
n1uuta kuin tulvaveden aikaan.
Länsirannasta ulkonevan kallioniemen kannaksessa on kallioon hakattu merkki 18-\}61 N:o VII, jonka korkeus on 14.749 m
yli NN.

Laajakosken alapuolella seuraa 400 n1 pitkä ja 520 m
leveä laajennus, jonka jälkeen joki lievästi kaarentuvan
S :n muotoisena tyyrreenä juoksee Parikan haaraantumis-
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paikalle, jossa sen suunta on eteläkaakkoinen. Tämän
välin pituus on 1.6 km, pitennys 23% ja putous 0.04 m.
Vedenpinnan pienin leveys on 71 m, ja keskileveys 179m.
Pohja on osaksi kivensekaista soraa, osaksi hiekkaa, sekä
osaksi savea heti Laajakosken alapuolella. Vesisyvyys
vaihtelee keskiveden aikana 3.0 ja 8.5 m:n välillä; keskimäärin se on 6.1 m.

9.

Rannat ovat savea sekä Laajakosken kohdalla itäpuolerla soraa; ne ovat yleensä viljeltyjä, paitsi likellä
haaraantumispaikkaa, missä ne ovat metsäisiä. Länsirannan korkeus on 1.4 å 6.2 m, kes_kimäärin 2.5 m,
itäranta on 0.5 å 8.5 m tai keskimäärin 2.2 m
korkea.

Kymijoen itäinen päähaara Parikan ja Kyminlinnan haaraantumispaikkain
välillä (Taulu VII).

Parikasta, missä joen itäinen päähaara jakaantuu kahteen haaraan, juoksee suurempi näistä tyyneenä n. 1 km:n
matkan lounaissuunnassa I{oivukoskelle ja tätä seuraavalle Tomsankoskelle asti, jonka jälkeen se kääntyy ja
juoksee n. 2 km:n matkan SSE-suunnassa. Tällä viimeisellä matkalla on siinä kaksi koskea: Siikakoski ja Ränninkoski. Heti viimemainitun kosken alapuolella jakaantuu
joki uudelleen kahteen haaraan, jotka sulkevat väliinsä
Kyminlinnan, nim. Langinkosken haaraan ja Hovijoen
haaraan. Etäisyys Parikan haaraantumispaikalta Kyininlinnan haaraantumispaikalle on väylää myöten laskettuna
3.15 km, sekä linnuntietä 2.35 km, joten pitennys on
34 ~~- Putous tällä välillä on 8.55 m, jota vastaava suhteellinen putous on 2. 71 °/oo eli 1 : 368.
Vedenpinnan pienin leveys, 65 m, on Tomsankoskessa,
suurin leveys, 217 m, on Ränninkoskessa; keskileveys on
134 m. Pienin vesisyvyys keskiveden aikana on Siikakoskessa mitattu 0. 7 m:ksi; suurin syvyys, 7.0 m, on
Parikan haaraantumispaikan kohdalla, ja keskisyvyys
on 3.4 m. Pohja on kivensekaista soraa ja hiekkaa sekä
koskissa myöskin kalliota. Sitäpaitsi on Parikan haaraantumispaikassa myöskin kalliopohj a.
Rannat ovat suvantoväleillä yleensä savea, koskissa
myöskin hiekkaa tai soraa. Yleensä ovat rannat siksi
korkeita, että tavallisina vuosina ainoastaan vähäiset
osat niistä ovat veden alla. Länsirannan korkeus vaihtelee
l.O ja 5.0 m:n välillä, keskikorkeus on 2.2 n1; itäranta

on 0.5 å 4.6 m ja keskimäärin 2.3 m korkea. Joen lähin
alue, josta suurempi osa on asuttua ja viljeltyä, pienempi
osa metsää kasvavaa, on savimaata, mutta myöskin
moreenimaata, joka länsipuolella rajoittuu savimaihin ja
tunkeutuu muutamissa kohden jokirantaan asti.
Tomsankosken alapuolella erkanee joesta 4 å 5 m:n
levyinen sivuhaara (kts. taulua VII), joka ensiksi juoksee
vVSvV-suunnassa ja sitten yhdensuuntaisesti joen kanssa
n. 0.5 km:n päässä siitä, jonka jälkeen se yhtyy Langinkosken haaraan. Tässä pienessä sivuhaarassa on pieni
mylly.
Parikan haaraantumispaikan ja Koivukosken välillä
(taulu VII) muodostaa joki lievästi kaarentuvan S:n,
jonka pääsuunta on lounainen. Pituus on väylää myöten
0.95 km, pitennys 12% ja putous 0.05 m. 83 m:n suuruisesta pienimmästä leveydestä heti haaraantumispaikan
alapuolella laajenee joki 187 m:n levyiseksi, jonka jälkeen se uudelleen kapenee I{oivukoskea kohti; keskileveys on 131 m. Suurin vesisyvyys, 7.0 m, on haaraantumispaikan kohdalla, pienin on syvyys Koivukosken
yläpuolella, missä se on 2.8 m; keskisyvyys on 5.0 m.
Haaraantumispaikassa on pohja kalliota n. 150 m:n matkalla, mutta sen jälkeen soraa ja hiekkaa.
Rannat, jotka Parikan luona länsipuolella ovat 5.0
m:n ja itäpuolella 3.0 m:n korkuisia, alenevat kappaleen
matkaa haaraantumispaikan alapuolella n. 1 m:n korkuisiksi vedenpinnasta lukien; länsirannan pienin korkeus

Kymijoen itäinen päähaara Parikan ja Kyminlinnan haaraantumispaikkain välillä.
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suurin 5.3 m ja keskisyvyys 3. 7 m; Ruhanvuolteessa on
vähin syvyys 2. 7 m. Koko tällä osalla on pohja kivensekaista soraa.
Länsiranta on 1.0 a 3. 7 m tai keskimäärin 2.3 m
korkea, itärannan korkeus vaihtelee 0. 6:sta 4. 6:een
m:iin, ollen keskimäärin 2.6 m. Rantamaat ovat asuttuja ja viljeltyjä; metsää on kuitenkin länsirannalla
Tomsankosken alapuolella ja itärannalla Siikakosken yläpuolella.
N. 250 m Tomsankosken alapuolelta alkaa joen länsirannalta aikaisemmin mainittu vähäinen sivuhaara, joka
laskee Langinkosken haaraan.
Tämän sivuhaaran yläsuun kohdalla on suureen maakiveen
hakattu merkki 18 -Q- 61 N:o V, jonka korkeus on 9.501 m
yli NN.

Kuva 140.

Koivukoski (vastavirtaan) 24/rv 1911.

on 1.0 1n ja itärannan 0.8 m; keskikorkeus on vast. 2.1
ja 1.3 m. Ympäröivillä mailla on viljelyksiä, osaksi pieniä
metsikköjä.
Koivukoski (taulu XVIII) on 250 m:n pituinen ja
2.04 m:n korkuinen koski, joka on kapeimmalta kohdaltaan yläpäässään 70 m leveä, mutta joka levenee 202 m:n
levyiseksi; keskileveys on 130 m. Kosken kapeassa yläosassa, missä putous on suurin, on pohja kalliota. Tässä
on myöskin n1atalin kohta, nim. 1. 4 m; suurin syvyys,
3.2 n1, on koskenniskassa ja keskisyvyys on 2.1 m. Leveämlnässä alaosassa on pohja kivensekaista soraa. Rantojen
keskikorkeus on 3.3 m ja ne ovat osaksi viljeltyjä, osaksi
metsää kasvavia.
Kosken kapeimmassa kohdassa on kummallakin rannalla kalastuslaitoksia (kuva 140).

Siikakosken (taulu XVIII) 3-haarainen, 200 m:n
pituinen koski on 1.80 m korkea-ja kaikkiaan 180 a 214m
leveä. Sen keskimmäinen väylä on 0. 7 a 3.0 m, keskimäärin 1. 7 m syvä; itäisen haaran syvyys vaihtelee
1. 0-3.0 m välillä, ollen keskimäärin 2. 4 m, läntinen haara
on l.O a 3.0 m tai keskimäärin 1.6 m syvä. Pohja on kivensekaista soraa paitsi lyhyemmällä matkalla kosken alaosassa, missä kalliopohja on näkyvissä.

Heti Koivukosken yläpuolella on joen länsirannalla kiintopisteenä kiveen hakattu merkki 18 -Q- 61 N :o VI, jonka korkeus
on 13.698 m yli NN.

Tomsankoski (taulu XVIII), joka alkaa Koivukosken
alapuolelta, on hieman taipuneen kaaren muotoinen,
kääntäen kuperan puolensa länteen päin. Pituus virtauomaa pitkin on 250 m ja putous 1. 76 m.
. Koski, jonka saari jakaa kahteen haaraan, (joista kuitenkin läntinen on vähäpätöinen - 8 a 15 m leveä -)
on 65 a 151 m tai keskimäärin 109 m leveä. Pohja on
kivensekaista soraa ja väylän syvyys vaihtelee 1.2:sta
2.9:een m:iin; keskisyvyys on 2.3 m.
Rannat ovat asuttuja, osaksi viljeltyjä, osaksi metsää
kasvavia. Länsiranta on 1. o a 4. 6 m tai keskimäärin
2.0 m, itäranta 2.5 a 4.5 m ja keskimäärin 3.3 m korkea.
Kaskessa ei ole erityisiä laitoksia.
Tomsankosken ja Siikakosken välillä virtaa joki verrattain suorana SSE-suuntaan, sen pituus on 0. 85 km ja
putous 0.36 m, leveyden vaihdellessa 79 ja 190 m:n välillä;
keskileveys on 124 m. Juoksu on tyyni paitsi 150 m:n
matkalla, päätepisteitten keskivälillä, missä on 0.25 m:n
korkuinen virta, Ruhanuuolle. Vähin syvyys on 2. 4 m,

Kuva 141.

Siikakosken keskimmäinen haara (vastavirtaan)
23frv

1911.

Viljelty länsiranta on 1.5

a

3.o m tai keskimäärin
a 3. 6 m, keskimääri~ 3.0 m korkea. Molemmat rannat ovat asuttuja.
Siikakosken molemmissa äärimmäisissä haaroissa on
kalastuslaitoksia.
1. 9 m korkea; itäranta on metsäinen, 1. 5

Lohikalastukset Siikakoskessa ja monessa muussakin Kymijoen itäisen laskuhaaran koskessa kuuluivat aikaisemmin Valamon luostarille, mutta v. 1847 siirtyivät ne Suomen valtiolle.
.Muutamia vuosia sitten hävitetty, Siikakosken rannalla sijaitseva
rakennus, jota kutsuttiin Munkkisaaren luostariksi, oli peräisin
siltä ajalta, jolloin kalastusta harjoitettiin luostarin laskuun.
Eräs kosken saarista on Munkkisaari niminen ja siinä on vieläkin jäljellä pieni kappeli.
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Siikakosken alapuolelta alkaa verrattain suora, SSEsuuntaan juokseva, 400 m:n pituinen virta, jonka putous
on 0.61 m ja leveys 85-184 m tai keskimäärin 135 m.
Virran pohja on kivensekaista soraa ja väylän vesisyvyys
vaihtelee 1.4:stä-4.2:een m:iin, ollen keskimäärin 2.5 m.
Viljelty ja asuttu länsiranta on 1.3 å 2.0 m, keskimäärin
1. 5 m vedenpintaa ylempänä. Itäranta, joka osaksi on
metsää kasvavaa, osaksi viljeltyä, on 0. 5-3.6 m tai
keskimäärin 1. 4 m korkea.
Ränninkoski eli Kokonkoski (taulu XVIII), joka
seuraa viimeksimainittua virtaa ja jonka jälkeen joki
haaraantuu Langinkosken ja Hovijoen haaroihin, on kaaressa kulkeva, 1. 93 m korkea ja 250m pitkä koski. Kosken
itäosassa on muutamia pieniä saaria ja sen päävirta
kulkee länsirantaa myöten. Koko l~veys on 134 å 217 m
ja keskileveys 161 m. Pohja on kalliota ja kivensekaista
soraa. Virtauoman syvyys vaihtelee 1.4 ja 2.5 m:n välillä,
keskisyvyys on 2. 0 m.
Länsiranta, joka on viljelty ja vesirajassa osittain
kalliota, on 2. 0 å 4. 7 m, keskimäärin 3. 0 m korkea; itäranta, jossa on sekä viljelys- että metsämaita, on 1.33. 7 m tai keskimäärin 2.3 m korkea.

10.

Kuva 142. Ränninkoski (vastavirtaan) 23frv 1911.
Ränninkoskessa on kuten Siika- ja l{oivukoskessakin
erityisiä siika- ja lohikalastuslaitteita (kuva 142).

Kymijoen Langinkosken laskuhaara Kyminlin.nan luona olevan
haaraantumispaikan ja Suomenlahden välillä (Taulu VII).
Langinkosken haaran pituus haaraantumispaikalta
alkaen suuhun saakka on väylää pitkin mitattuna 3. 05
km ja sen pitennys on 15 ~/o. Koko pu tous on 4.16 m,
kun meren keskivedenpinnan korkeus otaksutaan 0.115
m:ksi yli NN 1 ). Suhteellinen putous on 1.36°/oo eli
1: 733.
Jos ei oteta huomioon sitä seikkaa, että saaret paikoittain, varsinkin Langinkoskessa jakavat joen useaan
haaraan, niin on kapein kohta, nim. 61 m, n. 750 m
haaraantumispaikan alapuolella, jotavastoin suurin leveys,
nim. 323 m, on Langinkoskessa; keskileveys on 136 m.

Ränninkosken alapuolella haaraantuu, kuten jo mainittiin, joen itäinen päähaara kahteen laskuhaaraan,
joiden välillä on Hovinsaari niminen, 5.2 km pitkä ja
1. 6 km leveä saari. Sen luoteispäässä sijaitsee Kyminlinna, joka sekä maantien että rautatien kautta on
yhteydessä sen kaakkoispuolella olevan Kotkan kaupungin
kanssa.
. Läntinen laskuhaara, n. k. Langinkosken haara, on
isompi ja sitä voi pitää l{ymijoen itäisen päähaaran
alaosana. Se virtaa haaraantumispaikalta alkaen Kyminlinnan luona SSE-suuntaan, muodostaa yläjuol~sussaan
kaksi virtaa ja laskee monihaaraisen Langinkosken kautta
länsipuolelle l{otkan kaupunkia ja Hovinsaarta sekä itäpuolelle Hirssaarta ja Mussalon saarta pistävään merenlahteen.

1) Suomen· tarkkavaakituksen 1892-1910, siv. XXXVIII,
mukaan on keskivedenpinnan korkeus 10-vuotiskautena 1900-1909 0.115 m yli NN.

Kymijoen Langinkosken laskuhaara Kyminlinnan luona olevalta haaraantumispaikalta Suomenlahteen.
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Langinkoskessa on kallioperä osaksi näkyvissä; muuten
on pohja tässä haarassa kivensekaista soraa ja savea.
Vähin syvyys on 1.0 m, suurin 7.9 m ja keskisyvyys 4.2 n1.
Rannat, jotka tulvan aikana osaksi ovat veden vallassa, ovat länsipuolella 0.8 a 3.5 m:n ja itäpuolella 0.0 a
5.0 m:n korkuisia; keskimäärin ne ovat 1.9 ja 1.6 m
korkeat. Langinkosken haaran tyynempi yläosa kulkee
verrattain tasaisten savimaiden halki ja sen länsipuoli
on enimmäkseen viljeltyä, itä- eli Hovinsaaren puoli
metsää kasvavaa. Ennen laskuaan mereen virtaa joki
Langinkosken luona mäkisen moreeni- ja rapakivialueen läpi.
Kyminlinnan luona olevalta haaraantumispaikalta on
Langinkoskelle matkaa väylää myöten 2.4 km, joten
pitennys on 9 %· Putous on 0. 90 m, josta 0.53 m on heti
haaraantumispaikan alapuolella 250 m:n pituisessa virrassa ja 0.15 m 1.5 km mainitun paikan alapuolella150m
pitkässä virrassa.
N. 0.85 km haaraantumispaikan alapuolella eli Sutelan
kylässä laskee Langinkosken haaraan pohjoisluoteisesta
aikaisemmin mainittu pieni sivuhaara, joka eroaa joesta
Tomsankosken alapuolella.
Sutelan kylän alapuolella on joessa kolme pitkää
saarta, joista suurin on 250 m:n pituinen. Pääväylä
kulkee näiden saarien itäpuolitse.
Kapein kohta, nim. 61 m, on aivan Sutelan kylän yläpuolella ja levein, 175 m, äskenmainituista saarista suurimman kohdalla; keskileveys on 107 m. Niiden kahden
haaran, joihin suurin saari jakaa joen, vähin leveys on
35 m. Vähin syvyys, 2.0 m, on alemmassa tällä osalla
olevista virroista, suurin syvyys taasen, 7. 9 m, on äskenmainitun saaren itäpuolella; keskisyvyys on 4.6 m. Pohja
on kivensekaista soraa paitsi syvimmässä kohdassa, missä
se 500 m:n matkalla on savea.
Länsirannan korkeus vaihtelee 0.8:sta 3.5:een m:iin,·
ollen keskimäärin 1.9 m; itäranta on 0.0 a 5.0 ll1 tai keskimäärin 1.5 m korkea. Lähinnä jokea olevat n1aat ovat
länsipuolella haaraantumispaikalta alkaen aina alem-

malle virralle asti viljeltyjä tai niittyjä; sen jälkeen metsää
kasvavia. Itäpuolella lähinnä haaraantumispaikkaa oleva
alue on Kyminlinnaan kuuluva, ja rantamaat ovat tällä
puolen muuten metsäisiä tai vesiperäisiä niittyjä, joista n.
7. o ha vuosittain on tulvan aikana veden vallassa.
N. 250 m haaraantumispaikan alapuolella kulkee
Loviisan ja Kotkan välinen valtamaantie joen yli 'Kyminlinnan pohjoispuolitst> sekä edelleen eteläkaakkoon päin
Hovinsaarta pitkin viimemainittuun kaupunkiin. Tietä
varten on joen yli, joka tällä kohden muodostaa virran,
kivisille pylväille ja maatuille rakennettu 3-kaarinen,
puinen tukiansassilta, jonka jännevälit ovat 16.0, 16.5 ja
16. o m ja jonka aukkojen vapaa leveys vesipinnassa on
n. 14 m. Keskiminäisen aukon keskisyvyys on 2.5 m ja
läpileikkauspinta 35 m 2 ; sivuaukkojen keskisyvyys on
0. 7 ja 1.3 m.
Alemman virran kohdalla, n. 900 m Langinkosken yläpuolella, on saaressa kiveen hakattu merkki 18-$- 61 N:o III, jonka
korkeus on 4.547 m yli NN.

Langinkosken (taulu XVIII), joka on itäisen paahaaran viimeinen koski, jakavat pienet saaret useaan
haaraan. S:n n1uotoinen pääväylä kulkee ensin 100 1n:n
matkan länsirannan puolta etelä-suuntaan, kääntyy senjälkeen itäkaakkoon itärannan puolelle seuraten tätä
rantaa eteläiseen suuntaan. Pääväylän ja itärannan välillä
on 4 metsäistä saarta, jotka kuuluvat keisarilliselle perheelle ja joista suurin on 140 m pitkä ja 100 m leveä.
Väylän länsipuolella on myöskin muutamia metsäisiä
saaria. Suurin näistä on 390 m:n pituinen ja 140 n1:n
levyinen. Väylä on 650 m pitkä, pitennys 14%. Keskiveden aikana on siinä 3.26 m putousta.

Kuva 144.

Kuva 143.

Langinkosken haaran yli johtava maantiesilta
Kyminlinnan luona 23!Iv 1911.

Langinkoski (myötävirtaan) 2ll!Iv 1911.

Leveys koskenniskassa on 115 1n; suurin leveys on
323 m ja keskileveys 243 m. Pääväylän yläosassa on
vähin leveys 40 m, keskiosassa se kapenee 35 m :ksi ja
alaosassa se on 65 m. Virtajuovan syvyys vaihtelee l.O ja
4.9 m:n välillä, keskimäärin se on 2.8 m. Pohja on kalliota
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ja kivensekaista soraa, ja rannoilla, jotka suurimlnaksi
osaksi ovat metsää kasvavia, on siellä täällä rapakivivuoriperä näkyvissä. Länsirannan korkeus on 1. o a
3.2 m ja keskimäärin 2.0 m, jotavastoin itärannan korkeus vaihtelee 0. O:sta 5. O:aan m:iin, ollen keskimäärin
2.1 m.
Yhdellä itärannan puoleisista saarista (taulu XVIII)
siiaitsee keisarillisen perheen huvila, .ia kosken läheisyyteen on rakennettu kalansiitoslaitos. Kosken alapuolella
on sen länsirannalla Lankilan kartano.
Koskessa on erityisiä kalastuslaitteita, joissa keisarillista keittiötä varten harjoitetaan kalastusta.
Langinkosken länsirannalla on kaksi kiintopistettä, joidenka
korkeus on määrätty tarkkavaakituksella. Toinen näistä on
koskenniskan kohdalla kallioon hakattu merkki 18-<) 61, N:o II;
sen korkeus on 5.294 m yli NN. Toinen kiintopiste on kiveen,
lähellä kosken alapuolista suvantoa hakattu merkki 18 -Q 61, N:o I;
tämän korkeus on 0.857 m yli NN.

11.

Kuva 145.

Langinkoski (myötävirtaan) 23fiv 1911.

Kymijoen Hovijoki niminen laskuhaara Kyminlinnan luona olevan
haaraantumispaikan ja Suomenlahden välillä (Taulu VII).

N. k. Hovijoen haara, pienempi itäisen päähaaran
molemnlista suuhaaroista, alkaa heti Ränninkosken alapuolella ja juoksee n. 0.8 km ENE-pääsuuntaan muodostaen tällöin Kyminkartanonkosken. Senjälkeen on
se 0.5 km:n matkalla S:n muotoinen; siinä on. Rautatienkoski ja sitä leikkaa tällä kohdalla sekä valtamaantie
että l{ouvolan-Kotl{an rata. Viin1eksimainitun kosken
alapuolella on 1.5 kn1:n pituinen suvanto, joka jatkuu
eteläkaakkoa kohti ja laskee l{otkan pohjoispuolella ja
Hovinsaaren itäpuolella olevaan merenlahteen.
Hovijoen haaran pituus on väylää myöten mitattuna
2.85 km. Päätepisteiden välinen etäisyys on linnuntietä
2. 25 kn1, pitennys siis 27 °/o.
Joen kapein kohta on 36 m leveä ja se on Rautatienkaskessa, suurin leveys, 167 m, on heti mainitun kosken
alapuolella ja joen keskileveys on 88 m. Vähin vesisyvyys
keskiveden aikana on molemmissa koskissa 0. 4 m, matalan-

veden vallitessa ovat ne melkein kuivillaan. Syvin kohta,
5.0 m, on suvantotaipaleella Rautatienkosken alapuolella.
l{eskisyvyys Hovijoen haaran virtauomassa on 2. 5 m.
Länsirannan keskikorkeus on 1.8 In, itärannan 1. 7 m.
l{orkein kohta länsipuolella on 3. 2 m, itäpuolella 3. 6 m
korkea; vähin korkeus suunpuolella on vast. 0.2 m ja
0.3 111. Hovijold juoksee savin1aa-alueen läpi, sen itäpuoli on enimmäkseen ·viljeltyä, jotavastoin länsi- eli
Hovinsaaren puoli osaksi kuuluu Kymin linnoitusalueeseen, osaksi on pelto-, niitty- tai metsämaata.
Rautatienkosken luona kulkee l{ouvolan---I{otkan
rata joen poikki ja se jatkuu Hovinsaaressa yhdensuuntaisena vesistön kanssa 100 å 200 m :n etäisyydellä tästä.
Ränninkosken alapuolella olevan haaraantumispaikan
ja Kyminkartanonkosken välillä (taulu XVIII) on 300
m:n pituinen suvanto, jonka putous on 0.03 1n, leveys
94 å 155 m tai keskimäärin 148 m ja syvyys l.O å 3.6 m
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tai keskimäärin 2.0 m. Pohja on kivensekaista soraa ja
savea. Pohjoisranta on viljeltyä, 1.4 a 3.5 m tai keskimäärin 1. 9 m korkea. Eteläranta,. nin1. molempien jokihaarojen väliin pistävä niemi, on. myöskin viljeltyä ja
sen korkeus vaihtelee l.O:sta 3.0:aan In:iin, ollen keskimäärin 1. 7 m.
Kyminkartanonkoski (taulu XVIII), joka on saanut
nimensä lähellä olevan Kyminkartanon mukaan, on S:n
muotoon taipunut 300 m:n pituinen ja 2.21 m:n korkuinen
koski.
Kaskessa on muutamia pieniä saaria ja sen vähin
leveys on 50 m, suurin leveys 125m ja keskileveys 103m.
Pohja on kalliota, ja väylän vesisyvyys vaihtelee 0.4 ja
3.0 m:n välillä; keskimäärin on väylä 1.5 m syvä. Kosken
pohjoispuolella, missä rannan korkeus on 1. 5 a 3. 6 m
tai keskimäärin 2. 7 m, sijaitsee Kyminkartano puutarhoineen ja viljelyksineen. Etelä- eli Hovinsaaren puolella
on Kyminlinna; kapeata rantakaistaletta myöten kulkee
valtamaantie ja siinä on myöskin joitakuita rakennuksia
sekä pieniä pelto- ja niittymaita. Tämä ranta on l.O a
2.6 m tai. keskimäärin 2.0 m korkea.

Kuva 146.

l{ymin linnoitusalue ulottuu pitkin etelärantaa 40 a
100 m:n päähän joesta; linnan ja joen välisellä alueella
kulkee ennenmainittu maantie ja siinä on sitäpaitsi yksi
niitty sekä muutamia rakennuksia. Joen pohjoispuoli on
enimmäkseen viljeltyä.
N. 50 m Rautatienkosken yläpuolella kulkee valta-.
maantie joen yli ja sitä varten on rakennettu 3-kaarinen
puinen tukiansassilta, jonka jännevälit ovat 15. 5, 15.5 ja
12.5 m; lyhin jänne on eteläpuolella. l{ivisten maatukien
ja pylväitten väliset vapaat aukot ovat vedenpinnassa
13.0, 13.0 ja 10.5 m:n levyiset ja keskisyvyys niissä on
2.2, 2.0 ja 2.0 m.
Rautatienkoski (taulu. XVIII) on kuten edellinenkin
koski S:n muotoinen. Sen pituus on 400 m ja putouskorkeus 1.88 m.
Koski, joka yläosassaan on 44 m leveä ja 0. 96 m korkea
100 m:n matkalla, laajenee pian 150 m:n pituiseksi ja aina
141 m:n levyiseksi virraksi 0.05 m:n putouksella, jonka
jälkeen se taasen vetäytyy kokoon 36 m:n levyiseksi sekä
muodostaa alaasassaan 0.87 m korkean ja 150 m pitkän
putouksen. I{osken keskileveys on 88 m ja sen tyynemmässä keskiosassa on muutamia pieniä saaria.
Kosken alaosassa on pohja kalliota, yläosassa kivensekaista soraa. Väylän syvyys vaihtelee 0.4 ja 1.8 m:n
välillä; keskisyvyys on 1. 7 m. Etelärannan korkeus vaihtelee 2.0:sta 3.2:een m:iin; keskimäärin se on 2.5 m kor. kea. Pohjoinen ranta on 1.4 a 3.2 m tai keskimäärin
2.4 m korkea. Kosken viimeksimainittu ranta on enimmäkseen viljeltyä, jotavastoin etelärannalla on sekä
viljelyksiä että huvilarakennuksia puutarhoineen.

Kyminkartanonkoski (myötävirtaan) 23fiv 1911.

Pienessä, saaren ja etelärannan väliin muodostuneessa
haarassa on Kyminkartanon mnistan1a mylly ja viistoon
väylän yli on mainitun saaren ja pohjoisrannan väliin
rakennettu kiinteä, luukuilla ja tulvakannella varustettu
pato.
Kyminkartanonkosken alapuolella on joki taasen tyyni
aina Rautatienkoskelie saakka; tällä 350 m:n pituisella
matkalla on putousta .0. 03 m. Tämä, ensin itäkoilliseen ja sitten kaakkoon päin kulkeva suvanto on levein,
nim. 132 m, heti K.yminkartanonkosken alapuolella.
Tästä alkaen kapenee se vähitellen Rautatienkoskelie päin
44 m:n levyiseksi; keskileveys on 72 m. Vesisyvyys on
myöskin suurin, 3. 6 m, suvannon yläpäässä, josta alkaen
se vähenee vähitellen 1.6 m:ksi; keskisyvyys on 2. 9 m.
Pohja on kivensekaista soraa. Rantojen keskikorkeus on
2.1 m; muuten vaihtelee rantakorkeus eteläpuolella 2. 0 ja
2.5· m:n välillä, pohjoispuolella 1.4 ja 3.4 m:n. välillä.

Kuva 147.

Rautatienkoski (myötävirtaan) 23/rv 1911.

l{osken alaosassa on kalastuslaitoksia-ja viistoon sen
yläosan yli kulkee Kouvolan-Kotkan rata 3-kaarista
levysiltaa pitkin; keskijänne on 20.5 m ja sivujänteet
kumpainenkin 17. o m. Poikkiprofiilissa sillan kohdalla
on suurin syvyys keskiveden aikana 0.6 m, keskisyvyys
0.4 m ja profiilin ·pinta-ala vähää vaille 20 m 2 •
Rautatiesillan eteläisessä maatuessa on valurautainen tarkkavaakituskiintopiste 7.369 m korkealla yli NN.
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Jälkimmäisen kalliopohjaisen paikan luona on vesisyvyys
pienin, 1.6 m, ja suurin syvyys, 5.0 m, on n. 100m tämän
kohdan yläpuolella; keskisyvyys on 2. 9 m.
Lähellä olevat maat ovat osaksi viljeltyjä, osaksi
metsää kasvavia; huviloita ja muita rakennuksia on
1nyöskin läheisyydessä ja itäpuolella aivan Rautatienkosken alla on tiilitehdas. Rannat ovat kosken länsipuolella 3.2 m ja itäpuolella 2.2 m korkeat, mutta ne
alenevat suuhun päin 0.2:n ja 0.3:n m:n korkuisiksi.
Länsirannan keskikorkeus on 1. 5 m, itärannan 1. 2 m.

Rautatienkosken alapuolella (taulu VII) virtaa Hovijoki tyyneenä pääasiallisesti SSE-suunnassa l{otkan pohjoispuolella olevaan merenlahteen. Tämän taipaleen pituus on 1.5 km, ja putous, joka kokonaan on riippuvainen meren vesikorkeudesta, on keskiveden aikana 0.01 m.
Vedenpinnan leveys on suurin heti Rautatienkosken
alapuolella, missä se on 167 m; vähin leveys on 37 m ja
keskileveys 76 m. Pohja on kivensekaista soraa paitsi
kahdessa kohden, nim. 0.5 ja 1.0 lnn:n päässä mainitun
kosken alapuolella, missä kallioperä on paljastunut.

12. Kymijoen Korkeakosken haara Parikan haaraantumispaikan ja
Suomenlahden välillä (Taulu VII).
on aivan vähäinen sekä riippuvainen merenpinnan korkeudesta.
Leveys on pienin, vain 10m, Petäjänkoskessa, suurin,
105 m, heti Osolankosken ja Korkeakosken alapuolella;
l{orkeakosken haaran keskileveys on 43 m. Väylän
vesisyvyys vaihtelee 0.5 In:stä Osolankoskessa 7.1 m:iin
Petäjänkosken alapuolella; keskisyvyys on 3.5 In. Pohja
on suurimmaksi osaksi savensekaista hiekkaa paitsi koskissa, missä se on kalliota ja kivensekaista soraa.
Rannat, jotka suurimmaksi osaksi ovat savea, ovat
yleensä verrattain korkeat koskien luona sekä l{orkeakosken alapuolella, jotavastoin ne ovat matalia ja tulvan
aikana osaksi veden vallassa Petäjänkosken yläpuolella.
Vähin rantakorkeus länsipuolella on 0. 7 m ja itäpuolella
0.3 m. Länsirannan suurin korkeus on 11.5 m, itärannan
8.8 m; keskikorkeudet ovat vast. 2.2 m ja 1.9 m.
l{orkeakosken haara virtaa verrattain mäkisen alueen
läpi, missä rapakivivuoriperä on yleensä näkyvissä ja
1nissä vuorien väliset laaksot ovat saven peittämiä.
Korkeakoskelta alkaen aina mereen saakka seuraa joki
selvämuotoista laaksoa, joka l{orkeakosken pohjoispuolelta jatkuu n. 4 km:n matkan NNW-suuntaan Pernon
itäpuolella olevien laajojen suomaiden luo (kts. taulua VII).

I{uten aikaisen1n1in jo useita kertoja on mainittu,
jakautuu l{ymijoen itäinen päähaara Parikan luona
kahtia. Pienempi näistä, n. k. l{orkeakosken haara, kulkee haaraantuinispaikalta alkaen mutkitellen molemmin
puolin eteläistä pääsuuntaansa n. 2 km:n matkan ja
muodostaa tällä välillä ensin pienen virran ja sitten kolme
koskea, nimittäin: Petäjänkosken, Osolankosken ja l{orkeakosken. Viimeksimainitun kosken alapuolella kääntyy
joki ja juoksee tyyneenä sekä verrattain suorana n. km:n
Inatkan kaakkoa kohti, jonka jälkeen sen pääsuunta
Inuuttuu eteläkaakkoiseksi. N. 2.5 lnn:n verran kulkee
se tyyneenä, kiemurrellen molemmin puolin tätä pääsuuntaansa ja laskee sitten kahden lyhyen suuhaaran
kautta suoraan Kotkan kaupungin pohjoispuolella olevaan Sunilanlahteen, n. 1.4 km:n päässä Hovijoen haaran
suusta it~än.
l{orkeakosken haaran pituus Parikan haaraantuInispaikalta suuhun on, virtajuovaa myöten Initattuna,
G.10 kn1 ja linnuntietä 4.65 km, jotenka pitennys on
31
Putous taasen on 12.71 In ja vastaava suhteellinen
putous 2. 09 °/oo eli 1 : 480. Tällöin on kuitenkin huon1attava, että suurin osa putousta on n. 2 km:n pituisessa
yläosassa, jotavastoin l{orkeakosken alapuolella putous
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Korkeakosken yläpuolella ovat rantamaat osaksi viljeltyjä
ja asuttuja, osaksi metsäisiä tai niittyjä. Korkeakosken
alapuolella, 2 km:n matkalla, ovat viljelykset vallitsevina,
senjälkeen vaihtelevat ne metsämaiden, puutarhojen,
tehdasalueiden ja varastopaikkojen kanssa.
Parikan haaraantumispaikan luona (taulu VII) on
Korkeakosken haara pakoitettu kulkemaan jyrkästi taipuneen S:n 1nuotoisena, jonka jälkeen se, n. 400 m haaraantumispaikan alapuolella, uurtaa itselleen tien rapakivikynnyksen yli, muodostaen tällöin Vuolteen virran.
Tästä edelleen jatkuu se tyyneenä virtana ensin SSEsuuntaan ja sitten kaaressa Petäjänkoskelle, jonne se
saapuu melkein NE-suunnassa. Väylän pituus haaraantumispaikan ja Petäjänkosken välillä on l.O km ja pitennys 30 ~Ia- Putous on 0. 24 m, josta kuitenkin 0.17 m tulee
150 m:n pituisen Vuolteen virran osalle.
Tässä virrassa on taipaleen kapein, 29 m leveä kohta,
levein kohta, 81 m, on saman virran alapuolella; keskileveys on 45 m. Vähin syvyys on 1. 7 1n ja se on nlyöskin Vuolteen virrassa. Suurin syvyys on 6. 0 m, keskisyvyys 4.0 m. Pohja on mainitussa virrassa kalliota,
mutta muualla savensekaista hiekkaa.
Korkeimmat •annat tapaa Vuolteen virrassa ja Petäjänkosken yläpuolella ja kaikkein korkein kohta länsipuolella
on 2.8 m, itäpuolella 3.3 m keskivedenpintaa ylempana. Muuten ovat rannat sangen matalia, varsinkin
itäranta, jonka pienin korkeus on 0.3 m; vastaisen rannan
matalin kohta on 0. 7 m korkea. Läntisen rannan keskikorkeus on 1.3 m, itäisen 0. 9 m. Rantamaat ovat osaksi
viljeltyjä, osaksi metsää kasvavia; itäpuolella on sitäpaitsi matalia, veden vaivaamia niittymaita.

Kallioiset ja metsäiset rannat ovat länsipuolella 1. 4
a 7. 7 m tai keskimäärin 3. 9 m korkeat sekä itäpuolella
0. 6 a 8. 8 m tai keskimäärin 2. 4 m korkeat.
Petäjänkosken länsirannalla on kallioon hakattu me~kki 18-\)61
N:o 5, jonka korkeus on 11.742 m yli NN.
Petäjänkosken ja Osolankosken välinen suvanto (taulu
XVIII) on ENE-suuntainen ja 200· m:n pituinen. Siinä
on 0.02 m putousta ja sen leveys, joka 87 m:stä vähitellen
pienenee 37 m:ksi, on keskimäärin 55 m. Syvyys vaihtelee
2. 7 ja 7.1 m:n välillä, keskisyvyys on 4.0 m. Pohja on
savensekaista hiekkaa. Länsiranta on kallioinen ja suurimmaksi osaksi metsää kasvava sekä 0. 7 a 7. 7 m korkea, keskikorkeus on 3.1 n1. Viljelty ja asuttu itäranta
o.n 0. 6 a 4.4 m tai keskimäärin 2.1 m korkea.
Osolankoski (taulu XVIII), jonka muodostaa kapea,
joen poikki kulkeva kalliokynnys, on 1. 80 m korkea 100
m:n matkalla ja sen leveys vaihtelee 19:sta-56:een m:iin,
ollen keskimäärin 36 m. I{ynnyksen kohdalla on syvyys
ainoastaan 0. 5 m, mutta heti sen yläpuolella on vettä
3.1 m; keskisyvyys on 3.0 m. Sekä pohja että rannat
ovat kalliota.

Kuvac149.
Osolankosken - rautatiesilta
-

23fiv

1911.

Länsiranta on 0. 7. a 5.4 m tai keskimäärin 1. 5- m
korkea; itärannan korkeus vaihtelee 1. 5 ja 5.4 m :n välillä,
ollen keskimäärin 1. 7 m.
I{apeimmalle kohdalle on I\..ouvolan-Kotkan rataa
varten rakennettu ristikkosilta 21 m:n jänteellä (kuva 149).
:Kuva 148. Petäjänkoski (myötävirtaan) 23frv
PetäjänkoskiY(taulu~ XVIII)

1911.~

on 200 m:n pituinen,
1.87 m:n korkuinen ja hieman kaareva koski. Itärannan
puolella on kosken suuntaan kulkeva, 100 m:n pituinen,
kivillä täytetty hirsiarkku, jonka johdosta vähin leveys
vedenpinnassa on 10 m. Suurin leveys on 57 m ja keskileveys 39 m. I{oski on virtanamassa 1. 3 a 6. 2 m tai keskimäärin 3. 2 m syvä.

Osolankosken länsirannalla on kUntopisteenä kallioon hakattu
merkki 18-<) 61 N:o 4, jonka korkeus on 11.028 m yli NN.
Osolankosken alapuolella (taulu XVIII) levenee Korkeakosken haara 105 m:n levyiseksi, mutta pian se taas
vetäytyy kokoon 30 m :n levyiseksi. Osolankosken ja
Korkeakosken välinen matka on 450 m, pitennys 5 °/o,
putous 0.01 m ja keskileveys 56 m. Syvyys vaihtelee
2.0-4.8 m:n välillä, ja keskisyvyys on 3.9 m. Pohja
on savensekaista hiekkaa.
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Rannoilla on l{orkeakosken tehtaaseen kuuluvia rakennuksia ja varastopaikkoja sekä viljelyksiäkin. Länsipuolen korkeus vaihtelee 0. 9 ja 3. 5 m:n välillä, itäpuolen
1.2 ja 3.1 m:n välillä; keskikorkeus on vast. 1.8 ja 1.7 m.
N. 25 m l{orkeakosken putouksen yläpuolella kulkee
joen yli valtamaantie, jota varten on rakennettu 4-kaarinen puinen tukiansassilta, 10.0, 9.5, 10.0 ja 10.0 m:n ·
jänneväleillä; keskisyvyys sillan neljässä aukossa on
0.9, 3.0, 3.1 ja 1.5 m.

Kuva 150.

Korkeakoski 23fiv 1911.

Korkeakoski (taulu XVIII) on kalliokynnyksen muodostama, patojen sulkema koski, jossa on 8.07 m putousta
10 m:n matkalla.
Molemmin puolin koskea on Karhulan Osakeyhtiön
omistamia teollisuuslaitoksia; itärannalla on puuhiomo
ja länsirannalla sähkövoimalaitos.
Puuhiomo on sisustettu kahteen eri rakennukseen,
joista suurempi on itärannalla ja pienempi koskessa olevalla ,luodolla. Sitä käyttää 11, yhteensä 2,100 hv. antavaa turbiinia, jotka ovat sijoitetut kahteen eri turbiini-

ränniin, yksi kummankin hiomorakennuksen luokse. Vesi
johdetaan turbiiniränneihin aivan maantiesillan alapuolella, melkein kohtisuoraan virtaa vastaan ulkonevan,
45 m:n pituisen ja 10 m:n levyisen johtokanavan kautta.
Suuremman turbiinirännin kynnyskorkeus on 6. 31 m
yli NN eli 2. 94 m alempana koskenniskassa olevan luodon
kallioon hakattua merkkiä 18 -6- 61 N :o 3, jonka korkeus
on 9. 254 m_ yli NN. Pienem~än turbiinirännin kynnys
on 7. 08 m korkealla yli NN eli 2.17 m alempana kiintopistettä.
Länsirannalla olevassa sähkölaitoksessa on 2, yhteensä
550 hv. antavaa amerikkalaista kaksoisturbiinia, ja
nämät käyttävät kahta 500 hv:n kiertovirtageneratoria,
joiden antama virta johdetaan 4. 7 km:n päässä olevalle
l{arhulan tehtaalle siellä käytettäväksi joko käyttövoimana tahi valaistuksena. Paitsi näitä on sähkövoimalaitoksessa kolmaskin, 275 hv:n turbiini, joka käyttää
270 hv:n tasavirtageneratoria, ja tämä antaa valaistusta
ja käyttövoimaa· itärannan puuhiomolle. Sähkölaitokseen
tarvittava vesi johdetaan länsirannalla olevaan turbiinikanavaan 4.12 m leveän, 3:lla liikkuvalla luukulla, joiden
suuruus on 1.3x2.8 m, varustetun suun kautta, jonka
kynnyskorkeus on 6. 78 m yli NN. Turbiinikanava, jonka
alapäässä turbiinikamarit ovat, on 19 m:n pituinen; sen
leveys kasvaa vähitellen turbiinikamareihin päin, 1nissä
se on 11.8 m. l{ivestä ja betonista tehdyssä t.urbiinikanavassa, jonka sivumuurin korkeus on 9. 25 m yli NN
ja pohjaleveys 6. 75 m, on välppä ja luukku sen kuiville
laskemista varten. Jokainen turbiini on omassa turbiinikamarissaan, jonka kanavan puolelta voi sulkea 3:lla
(1.3x2.8 m) luukulla.

Kuva 152.

Kuva 151.

Korkeakoski 23fiv 1911.

Korkeakoski 23/rv 1911.

Sähkölaitokseen ja puuhiomoon kuuluu yhteinen,
putouksen yli kalliokynnykselle rakennettu pato. Tässä
padossa on 10 m:n pituinen ja 2.0 m:n levyinen puinen
tulvakansi, jonka harjan korkeus on 8.80 m yli NN, ja
4 yhteensä 7.0 m leveätä luukkua.
Luukkujen koillispuolella on 2.63 m:n levyinen uittoruuhi, jonka kynnyskorkeus on 7.18 m.
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Kuva 153.

Korkeakoski (vastavirtaan).

Laitoksia varten vahvistettujen määräysten mukaan
ei vedenpintaa padon yläpuolella saa kohottaa 8. 80 m
ylemmäksi NN eikä laskea alemmaksi 7.91 m yli NN.
Ennen v. 1887 oli koskessa yksi mylly kumpaisellakin rannalla.
Viimemainittuna vuonna rakennettiin puuhiomo ja vv 1905 ja
1906 lisäksi sähkölaitos.

Korkeakosken alisen suvannon (taulu VII) pääsuunta
on, niinkuin jo mainittiin, ensiksi kaakkoinen, sitten

Kuva 154. Kymijoki Korkeakosken alapuolella (valokuv.
Korkeakosken viereiseltä sillalta) 23frv 1911.

13.

eteläkaakkoinen. N. 400 m ennen laskuaan Suomenlahteen jakaantuu joki kahteen haaraan, joista läntinen
on suurempi. Pituus on 4.14 km, pitennys 10% ja putous
keskiveden aikana 0. 70 m. Vedenpinnan leveys on suurin
heti Korkeakosken alapuolella, missä se on 105 m;
pienin leveys on 22 m, keskileveys 40 m.
Vesisyvyys väylässä vaihtelee 1. 8 ja 5. 4 m:n välillä
ja on keskimäärin 3.4 m. Pohja on yleensä savensekaista
hiekkaa, paitsi lyhyellä välillä, Inissä. se on savea.
Rannat, jotka ovat savea ja pitkillä matkoilla sortuneita, ovat länsipuolella 0.9 a 11.5 m:n korkuisia ja itäpuolella 1. 0 a 6. 0 m:n korkuisia; länsirannan keskikorkeus
on 2.4 m ja itärannan 2.1 m.
Joen länsipuolella ovat maat viljeltyjä 2 km:n matkalla Korkeakosken alapuolella Lukkariin asti. Korkeakosken ja Lukkarin talon keskivälillä on Hortolan kylä.
Heti Lukkarin alapuolella on Kotkan tiilitehdasalue, jota
joen puolella rajoittaa 240 m:n pituinen puulaituri. Tiilitehtaan alapuolella ovat maat länsipuolella osaksi viljeltyjä, osaksi metsää kasvavia ja laskupaikan, Kyminsuun,
kohdalla on suurehko kallioinen ja metsää kasvava alue,
jossa on huviloita ja muita Kymin uittoyhtiön rakennuksia. Itäpuolella ovat Eskolan ja Heliiän kylät viljelyksineen, edelleen l{arhulan kartanon ja Karhulan höyrysahan alueet. Likellä Heliiän ·kylää on Kymin pitäjän
kirkko, ja viimemainitun kylän ja Eskolan kylän välillä
on rannalla tiilitehdas vastapäätä Hortolan kylää. Karhulan kohdalla on ranta varustettu kivilait urilla, j å höyrysahan rajana jokea vastaan on yksinkertainen, yli 0.5
km:n pituinen paaluista ja rimoista tehty puulaituri.
Joen suussa oleva Karhusaari on n. 300 m pitkä ja
leveimmältä kohden 120 m leveä; se on osaksi matala ja
vesiperäinen, osaksi metsää kasvava. Tämän saaren likellä
on kolme lajittelulaitosta, nim. yksi sen yläpuolella haaraantumispaikassa ja yksi kummankin laskuhaaran suussa.
I{otkan tiilitehtaasta suuhun asti, n. 2 km:n matkalla,
jakaa paalurivi joen kahteen osaan, joista toinen on
uittoa varten ja toinen Korkeakosken ja l{otkan välistä
höyrylaivaliikettä varten.
Vv. 1884 ja 1885 toimitti Tie- ja vesirakennusten ylihallitus
Korkeakosken haaran alimmassa osassa erinäisiä ruoppaamis- ja
louhimistöitä. Työn päämääränä oli aikaansaada ränni, jonka
syvyys matalanveden aikana olisi 1.5 m (5') ja leveys 5.9 m (20').
Työ maksoi 22.585 mk, mistä Karhulan höyrysahan silloinen omistaja, kapteeni Ruth, suoritti 7,892: 50 mk.

Kymijoen läntinen päähaara Pernon haaraantumispaikan ja Tammijärven
välillä (Taulu VI).

Pernon haaraantumispaikalta lähtee läntinen päähaara SSW-suunnassa, muodostaen n. 5 km:n pituisen
ympyräkaaren, jonka säde on 2 km ja jonka kupera puoli
on käännetty etelään. Tätä verrattain tyyntä osaa seuraa
Hirvivuolteen virta ja tätä taas n. 4. 5 km :n pituinen
suvantoväli, jonka pääsuunta on luoteinen ja jonka jälkeen tulee Hirvikoski. Viimemainitun kosken kohdalla

kääntyy joki länteenpäin ja juoksee ankeana kaarena
Tammijärveen, johon se laskee SSW-suunnassa. Hirvikosken ja Tammijärven välinen matka on tyyni ja yli
5 km:n pituinen. Suurin piirtein katsottuna on, kuten
taulusta VI selviää, läntinen päähaara Pernon haaraantumispaikan ja Tammijärven välillä makaavan S:n muotoinen. Pitkillä matkoilla jakavat pitkänomaiset ja
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matalat saaret joen moneen haaraan, ja Pernon haaraantumispaikan ja Hirvivuolteen välillä juoksee joki myöskin
erään järven, nim. Hirvijärven läpi, josta sen kuitenkin
erottaa kaislaiset matalikot. Vaikkakin on vaikeata
kaikissa eri tapauksissa päättää, mikä joen monista haaroista on päähaara, etenkin kun vertailevia vesimäärämittauksia puuttuu, on seuraavassa taulussa kuitenkin
otaksuttu, että päävirta yhtyy kartalle, taululla VI,
merkittyyn viivaan.
Joen pituus Pernon haaraantumispaikalta Tammijärvelle on pääväylää myöten laskettuna 16.21 km.
Lyhin etäisyys päätepisteitten välillä on 11.65 km, joten
pitennys on 39%- Tämän välin putous on 2.33 m, jota
vastaava suhteellinen putous on 0.14 °/oo eli 1 : 6,957.
Jos Hirvijärveä ei oteta lukuun, on suurin leveys
suvanto-osalla Hirvikosken ja Tammijärven välillä, missä
se on 256 m. Pienin leveys on 53 m ja keskileveys 130 m.
Suurin vesisyvyys on 11.8 m, pienin syvyys 1. 7 m ja
keskisyvyys 6. 9 m. Pohja on savea, hiekkaa ja soraa sekä
koskissa ja viiToissa myöskin kalliota.
Rannat ovat yleensä hyvin matalia, ja niiden keskikorkeus on 0.5 a 0.6 m; suurin rantakorkeus, 7.5 m, on
Hirvivuolteen kohdalla. Joki juoksee pääasiallisesti savija turvemaitten läpi, jotka ovat rapakivi- ja moreenialueen syvennyksissä. Hirvikosken kohdalla leikkaa joki
uomansa mäkisemmän ja kallioisemman moreenialueen
läpi, ja myöskin muilla paikoilla koskettelee se kallioisia
moreenimaita. Hirvijärven eteläpuolella on laajoja turvemaita.
Sekä saaret että myöskin matalat rantamat kummallakin puolen, mitkä ovat metsää tai ruohoa kasvavia
ja ainoastaan pieneksi osaksi viljeltyjä, ovat tavallisen
tulvaveden aikana veden alla. Niinpä vahingoittaa tulva
vuosittain I-(ultainkosken ja Hirvikosken välillä n. 77 ha
peltoa, 384 ha niittymaata ja 670 ha suomaata, ja tulvaalueen leveys nousee paikoittain aina 3.5 km:iin.
Joen ja sen lähellä olevan alueen poikkiprofiili, joka
on otettu Hirvikosken yläpuolelta, on esitetty taululla
XV, N:o 27.
Pernon haaraantumispaikan ja Hirvivuolteen välillä
(taulu VI) muodostaa Kymijoen läntinen haara, niinkuin
jo mainittiin, suurin piirtein katsottuna ympyräkaaren.
N. 300m haaraantumispaikan alapuolella jakaa n. 1 km:n
pituinen ja 180 m:n levyinen matala saari sen kahteen

haaraan, joista itäistä pidetään päähaarana. Läntinen
haara jakautuu vuorostaan myöskin lyhyellä matkalla
kahteen haaraan. Länsihaaraan laskee n. s. Mantereenjoki, joka juoksee I-(oivusaaren länsipuolitse ja joka on
aikaisemmin kuvatun, Piuhainkosken kautta kulkevan
sivuhaaran jatkona. Mainitun saaren alapuolella juoksee
joki haaraantumattomana Hirvivuolteelle asti, lukuunottamatta kahta virtaa, Salulavuolletta ja Käpälävuollella,
joissa pienet saaret lyhyillä väleillä jakavat joen kahteen
haaraan. Edellinen virta on 2.6 km Pernon haaraantumispaikan alapuolella, jälkimmäinen n. 0.8 km Hirvivuolteen
yläpuolella. Näitten virtojen välillä juoksee joki Hirvijärven kautta.
Pernon haaraantumispaikan ja Hirvivuolteen välinen
matka on 5.11 km; pitennys on 38 %. Putous on 0. 24 m,
josta 0.14 m on 150 m:n pituisessa Satulavuolteessa ja
0.06 m 100 m:n pituisessa I-(äpälävuolteessa.
Pienin leveys, 53 m, on ylimmällä kaksihaaraisella
välillä, suurin on leveys Satulavuolteessa, nim. 213 m,
jos virtaa pidetään jakautumattomana; keskileveys on
116 m. Läntisen sivuhaaran yläosassa vaihtelee vedenpinnan leveys 51 ja 115 m:n välillä. Hirvijärvi, mitattuna
kohtisuoraan jokea vastaan, on 1,300 m laaja ja I-(äpälävuolteessa, jonka 160 m:n pituinen saari jakaa kahteen
haaraan, on pienin leveys päähaarassa 70 m ja sivuhaarassa 55 m. Pääväylän pienin vesisyvyys, 2. 0 m, on
Satulavuolteessa, suurin syvyys, 11.8 m, on heti tämän
vuolteen alapuolella, keskisyvyys on 7. 5 m. Sivuhaarassa
Pernon haaraantumispaikan alapuolella on vesisyvyys
3. 9 a 8. o m. Käpälävuolteen pienemmässä haarassa on
pienin syvyys 2.0 m. Pohja Satulavuolteessa ja Käpälävuolteen päähaarassa on kalliota. Haaraantumispaikalta
Satulavuolteelle on pohja joko soraa, savea tai hiekkaa,
viimemainitun virran ja Käpälävuolteen välillä on joessa
savipohja ja I-(äpälävuolteen ja Hirvivuolteen välillä
sorapohja. Usein mainitussa sivuhaarassa on pohja soraa
ja savea, ja 1-(äpälävuolteen pienemmässä haarassa on
allaoleva kalliopohja soran peittämä.
Rannat ovat koko kyseessä olevalla joen välillä matalia;
niitten keskikorkeus yli keskivedenpinnan on 0.5 a 0.6 m.
Joen lähimmät alueet ovat vesiperäisiä, osaksi metsää,
osaksi ruohoa kasvavia turve- ja savimaita, jotka vuosittain tulvaveden aikana ovat veden alla.

Kymijoen läntinen päähaara Pernon haaraantumispaikan ja Tammijärven välillä.
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Aikaisemmin mainittu Mante:reenjoen sivuhaa:ra, joka laskee
jokeen 0.5 km Pe:rnon haaraantumispaikan alapuolella, on 1.8
km:n pituinen, 35 a 89 m:n levyinen ja 3.2 a 7.2 m:n syvyinen;
putousta on siinä 0.03 m ja pohja on savea.

Hirvivuolle (taulu VI) on n. 200 m pitkä sekä 144 a
221 m leveä ja sen putous on 0.18 m. 130 m:n pituinen ja
70 m :n levyinen, matala saari jakaa virran kahteen haaraan, joista pohjoinen on ainoastaan 12 å 30 m leveä; vedenpinnan yläpuolelle pistävien kalliokielekkeitten täyttämän etelähaaran pienin leveys on 105 m. Vesisyvyys
väylässä, joka kulkee etelärantaa myöten, vaihtelee 4. o
ja 8.2 m:n välillä, keskimäärin se on 5.9 m. Pohja on
kalliota ja kivensekaista soraa. Pohjoisranta on matala,
sen keskikorkeus on 0. 7 m; etelärannan korkeus vaihtelee
0.6 ja 7.5 m:n välillä ja sen keskikorkeus on 2.6 m. Kumpikin ranta on metsää kasvava.
Hirvivuolteen alapuolella juoksee joki tyyneenä Hirvikaskelle asti 4. 60 km:n matkan, jossa putousta on 0.17 m.
Pääsuunta on luoteinen ja pitenpys 10%. N. 700 m Hirvivuolteen alapuolella jakaa n. 400 m pitkä ja 300 m leveä
Saksansaari joen kahteen haaraan, joista lyhyempää pohjoista haaraa on pidetty päähaarana, vaikka se onkin
matalampi. Etelähaaraa kutsutaan Harjunpekonhaaraksi.
N. 200 m viimemainitun haaraantumispaikan alapuolella
erkanee päähaarasta pieni Vähäkymin sivuhaara, joka
juoksee Suursaaren pohjoispuolitse ja 2 km alempana
uudelleen yhtyy päähaaraan. Heti Hirvikosken yläpuolella jakaa vihdoin 550 m pitkä ja 250 m leveä Jaakonsaari joen kahteen haaraan, joista pohjoinen on päähaara.
Hirvivuolteen ja Hirvikosken välillä on suurin leveys
heti ensinmainitun virran alapuolella, pienin
247 m
leveys, 71 m, on Saksansaaren kohdalla; koko välin keskileveys on 136 m. Harjunpekonhaaran leveys vaihtelee
40 ja 100 m:n välillä, Vähäkymi on 32 å 58 m:n levyinen;
sivuhaara Jaakonsaaren eteläpuolella on 60 a 105 m
leveä.
Pienin vesisyvyys, 2.4 m, on Saksansaaren pohjoispuolella; suurin syvyys on 11.5 m ja keskisyvyys 6.6 m.
Harjunpekanhaarassa on pienin syvyys 3. 5 m, Vähäkymin
vesisyvyys vaihtelee 2.2 ja 8.5 m:n välillä ja Jaakonsaaren
eteläpuolella kulkevan sivuhaaran vesisyvyys on 1. 4 a
10.6 m. Kalliopohjaa on ainoastaan yhdessä kohden,
nim. päähaarassa Saksansaaren pohjoispuolella, missä
myöskin pienin syvyys on. Yleensä on pohja sekä päähaarassa että sivuhaaroissa savea sekä siellä ja täällä
lyhyillä väleillä soraa.
Rannat ovat matalia; niitten keskikorkeus yli vedenpinnan on 0.5 m. Jokea lähinnä oleva matala ja tulvanalainen alue on, kuten saaretkin, suurimmaksi osaksi
niitty- ja metsämaata.

Hirvikoski (taulu VI), joka on 925 m:n pituinen, juoksee jokseenkin suorana n. 700 m:n matkan NNW-suunnassa, mutta tekee sitten mutkan ja virtaa alaasassaan
WSW-suunnassa. Kosken pitennys on 13% ja putous
1. 68 n1. Siinä on oikeastaan kolme eri putousta, jotka
ovat 0.68 m, 0.53 m ja 0.22 m korkeat ja joiden vastaavat
pituudet ovat 200 m, 50 m ja 75 m. Ylimmässä osassa
on kaksi pientä saarta likellä pohjoisrantaa, nim. Verkkosaari ja Lammassaari.
Suurin leveys, 245 m, on ylimmässä osassa, pienin
75 m, on kosken alimmassa osassa; keskileveys
on 140 m. Vesisyvyys Hirvikoskessa, jonka kalliopohja
osaksi on soran ja paikka paikoin suurien kivien peittäinä, vaihtelee 1. 7 ja 7.0 m:n välillä ja on keskimäärin 3.6 m.
Pohjoisranta, joka osaksi on metsää kasvava, osaksi
viljelty ja asuttu, on 0.4 a 1. 9 m yli keskiveden pinnan,
sen keskikorkeus on 1.1 m; eteläranta, jota rajoittavat
osaksi viljelysmaat, osaksi metsämaat, ja joka kosken
alaosassa on kallioinen, on 0.5 a 4.1 m korkea; sen keskikorkeus on 1. 5 m.
Hirvikaskessa oli vielä v. 1904 3 myllyä, nim. kaksi
ylilnmässä putouksessa, toinen likellä pohjoisrantaa Lammassaaren kohdalla ja toinen vastapäätä etelärannalla
sekä yksi keskimmäisen putouksen pohjoisrannalla.
Näistä on ensiksi mainittu nyttemmin hävitetty.
Eräällä kartalla v:lta 1826 on kaksi myllyä ylimmän kosken
kohdalla; pohjoisrannalla oleva oli 60 a 70 m yllämainitun myllyn
alapuolella Lammassaaren kohdalla.

Hirvikosken ja Tammijärven välillä (taulu VI) juoksee
joki ensiksi jakaantumattomana n. 1.5 km länteenpäin,
jälkeen se kääntyy ja jatkuu monihaaraisena n.
2.5 lnn:n matkan WSW-suunnassa. Haarojen yhdyttyä
kääntyy joki edelleen ja juoksee viimeisen, 1.5 km pitkän matkan Tammijärvelle jokseenkin SSW-suunnassa.
Pääväylän pituus on 5.375 km ja pitennys 9
Koko
putous tällä välillä on ainoastaan 0.06 m eli 0.01 °/oo.
Vedenpinnan leveys vaihtelee 56 m:stä pääväylän
haarassa jakautuneella jokivälillä 256 1n:iin jakaantumattomalla välillä Tam1nijärven yläpuolella; keskileveys
on 134 m. Vesisyvyys vaihtelee keskiveden aikana 3. 6
ja 11.0 m:n välillä, ja keskisyvyys on 6.9 m. Joen pohja
on tällä välillä soraa ja hiekkaa sekä laskupaikan kohdalla Tammijärveen savea.
Rannat ovat matalia; niitten keskikorkeus on 0. 5 m.
Rantamat, jotka ovat metsää tai ruohoa kasvavia, paitsi
heti Hirvikosken alapuolella, missä ne ovat viljeltyjä,
ovat vuosittain tulvan aikana veden alla, samoinkuin
myöskin joessa olevat matalat saaret.
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14.

Tammijärvi, Suvijärvi ja Purasjärvi (Taulut V

Viimeiseksi selitetyn suvantovälin jälkeen juoksee
Kymijoen läntinen päähaara toisiinsa yhtyneitten ja
jokseenkin yhtä korkealla olevien Tammijärven, Suvijärven ja Purasjärven kautta. Tammijärvi ulottuu pisimmälle, 6.3 km, N--S-suunnassa, sen suurin leveys on n.
2. 7 km. Lounaista kohti rajoittaa järveä 2.2 km:n pituinen Näsbyn saari, jonka suurin leveys on n. 1 km.
Tämän saaren eteläpuolella olevan Laitsalmen kautta on
Tammijärvi yhteydessä Purasjärven kanssa sekä Riissalmen kautta saaren pohjoisimman niemen kohdalla
Suvijärven kanssa. Suvijärven yhdistää Purassalmi Purasjärveen, jonka eteläosassa on 1.1 km:n pituinen ja 0.5
km:n levyinen Iivarinsaari, ja joka purkaa vetensä kahtaalle, nim. itäänpäin Hattarinvirran kautta ja länteenpäin Suomenkylänkosken kautta. Iivarinsaaren pohjoispuolella olevaa salmea kutsutaan Hisparinsalmeksi, ja
pitkää ja kapeaa haaraa saaren eteläpuolella kutsutaan
Talvilahdeksi.
Tammijärven, Suvijärven ja Purasjärven vedenpintain
pinta-ala on yhteensä 14.6 km 2 ; rantaviivan pituus on
25.2 km, saarien rantaviivojen yhteenlaskettu pituus on
10.2 km. Tammijärven vedenpinnan korkeus oli 19 p.
lokak. 1904, minkä päivän vesisuhteita profiili (taulut
V ja VI) kuvaa, 15.55 m yli NN. l{eskivedenkorkeus
5-vuotiskautena 1905-1909 oli 15.50 m yli NN, saman
ajan korkeimman tulvaveden korkeus oli 15.91 m yli NN
ja matalimman veden korkeus 15.01 m yli NN. Suvijärven ja. Purasjärven vedenpinnat ovat n. 0.01 m
Tammijärven vedenpinnan alapuolella.
Mitä Tammijärven, Suvijärven ja Purasjärven vesisyvyyteen tulee, on se mitattu ainoastaan kartalle piirrettyjä profiiliviivoja myöten, nim. yhtäältä linjaa myöten,
joka kulkee Tammijärven, Laitsalmen ja Purasjärven
kautta Hattarinvirralle, ja toisaalta linjaa myöten, joka
kulkee Tammijärven, Riissalmen, Suvijärven, Purassalmen
ja Hisparinsalmen kautta Suomenkylänkoskelle. Ensin-

ja VI).

mainitussa profiilissa on pienin syvyys, 4. 8 m, Laitsalmessa, suurin syvyys on Tammijärvessä mitattu 15.4 m:ksi
ja keskisyvyys on 7.2 m. Jälkimmäisessä profiilissa, joka
osaksi yhtyy edelliseen, on pienin vesisyvyys, 2. 6 m,
Riissalmessa; suurin syvyys on 15.1 m, ja keskisyvyys
on 6.4 m. Pohja on yleensä savea ja liejua, paitsi salmissa, missä myöskin on soraa.
Tammijärven pohjoispuoli on lähinnä matalien, metsää
tai ruohoa kasvavien savi- 1 ) tai turvemaitten ympäröimä; itäpuolella erottaa hieman korkeampi moreeni- ja
rapakivialue järven Munasuon suurista sumnaista. Tammijärvenlänsipuolella ja Suvijärven pohjoispuolella on osaksi
matalia savimaita, osaksi pieniä moreenialueita. Muuten
on alue lähinnä Purasjärveä ja Suvijärveä etupäässä
moreenimaata, joka osaksi on kallioista. Tammijärven
länsisivua myöten kulkee eteläsuunnassa vierinkiviharju,
joka jatkuu Näsbyn saaren yli. Laitsalmen kohdalla se
katkeaa, uudelleen esiintyäkseen Tammijärven kaakkoisrannalla, josta se SSE-suunnassa jatkuu merelle saakka.
Harjua ympäröivät pienet hiekkamaat.
Hirvikoskelta alkaen pohjoisessa Suomenkylänkoskelle
ja Hattarinvirralle saakka etelässä on vuosittain n. 472
ha peltomaata, 1,010 ha niittymaata ja 531 ha suomaata
tulvan vahingoittamaa.
Tammijärven, Suvijärven ja Purasjärven välisistä
salmista on Laitsalmen pienin leveys 240 m, Riissalmen
pienin leveys 90 m, Purassalmen 230 m ja Hisparinsalmen
130m.
Tammijärveen laskee pohjoisesta käsin Tallusjoki,
jonka sadealue on 172.6 km 2 ; Suvijärven pohjoispäähän
laskee 1. 2 km:n pituisen joen kautta Teutjärven lisävesi.
Teutjärveä ympäröivät alavat savimaat ja sen vedenpinta
on jokseenkin yhtä korkealla kuin Tammijärvenkin; sen
sadealue on 203.1 km 2 •
1) Savimaat joen laskupaikan kohdalla Tammijärveen ovat
tulvasavea.

15. Kymijoen läntinen päähaara Purasjärveltä alkaen pohjoisessa Kuuskosken
yläpuolella olevalle yhtymispaikalle ja Kurevirran alapuolella olevalle
haaraantumispaikalle saakka etelässä (Taulu V).
Purasjärvestä juoksee, niinkuin jo aikaisemmin mainittiin, vesi kahden haaran kautta, nim. Sumnenkylänkosken kautta lännessä ja Hattarinvirran kautta
idässä.
Läntfnen haara kulkee Suomenkylänkoskelta Loosarin
ja Koriholman saarien länsipuolitse SSW-suunnassa, kääntyy sitten n. 1 km:n päässä Ruotsinpyhtään kirkon
pohjoispuolella etelään, jonka jälkeen siinä on Strömfarsin koski. Tästä alkaen jatkuu joki SSE- ja SSWsuunnassa Kuuskoskelle saakka. Itäinen haara kulkee

Hattarinvirralta Loosarin saaren itäpuolitse ensiksi SSEsuunnassa, sitten lounaissuunnassa Hattarinjärven kautta
Loosarinkoskelle ja sieltä edelleen lyhyen matkan viimemainitussa suunnassa Loosarin saaren eteläkärkeen, josta
se jatkuu Papinsaaren itäpuolitse etelään ja lounaiseen
Kurevirralle. Nämä kaksi haaraa, joitten keskinäinen
etäisyys on n. 2.5 km, jatkuvat eri teitä merelle, ja ne
ovat useitten sivuhaarojen kautta yhteydessä toistensa
kanssa. Täten muodostuvat jo mainitut saaret Loosari,
Kortholma ja Papinsaari, samoinkuin kahden viime-
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mainitun välillä olevat kaksi saarta, joista suuremman
nimi on Karlö.
Yksi sivuhaaroista alkaa läntisestä eli Strömfarsin
haarasta kappaleen matkaa Suomenkylänkosken alapuolella, juoksee sitten useissa kiemuroissa Kortholman
ympäri ja yhtyy uudelleen heti I{uuskosken yläpuolella
Strömfarsin haaraan. Kortholman pohjoispään kohdalla
on tässä sivuhaarassa Paaskosken koski. Itäisestä eli Loosarin haarasta ulkonee heti I{urevirran eteläpuolella pieni
sivuhaara lounaiseen ja länteen. Tämä haara juoksee
Papinsaaren ja I{arlön eteläpuolitse ja yhtyy Kortholman
eteläpuolella Paaskosken haaraan. Edelleen on Paaskosken
haara yhteydessä Loosarin haaran kanssa lyhyen sivu-

15~.

haaran kautta Papinsaaren pohjoispuolella, jonka lisäksi
vielä kaksi sivuhaaraa ulkonee ensinmainitusta haarasta,
toinen Papinsaaren ja I{arlön välitse eteläisiinpään yhdistyshaaraan ja toinen I{arlön länsi- ja eteläpuolitse takaisin
Paaskosken haaraan.
Lähinnä jokea oleva alue tällä haararikkaalla osalla
Suomenkylänkoskelta ja Hattarinvirralta alkaen pohjoisessa I{uuskoskelle ja I{urevirralle saakka etelässä on
osaksi matalaa, tulvan alaista tulvasavi- ja turvemaata,
osaksi korkeampaa moreenimaata. Tulvan vuosittain
vahingoittamat alueet ovat n. 9 ha pelto-, 210 ha niittyja 195 ha sumnaata.

Strömforsin haara Purasjärven ja Kuuskosken yläpuolella olevan yhtymispaikan välillä (Taulu V).

Niinkuin allaolevasta taulukosta selviää, on Strömfarsin haaran pituus Purasjärveltä Kuuskosken yläpuolella
olevalle yhtymispaikalle uomaa myöten mitaten 4.50 km
ja linnuntietä 3. 70 km, joten pitennys siis on 22 %. Tämän
välin todellinen putous on 4.18 m, jota vastaava suhteellinen putous on 0. 93 °/oo eli 1 : 1,077. Suurin leveys,
525 m, on Suomenkylänkoskessa, pienin leveys on 29 m
ja keskileveys 133 m. Vesisyvyys on suurin I{uuskosken
yläpuolella olevassa yhtymispaikassa, missä se on 11.9 m;
pienin syvyys, 0.1 m, on Strömfarsin kaskessa heti padon
alapuolella; keskisyvyys on 4.5 m. Jokihaaran pohja on
suvantomatkoilla suurimmaksi osaksi savea sekä kaskissa
kivensekaista soraa.
Rannat ovat matalia; niitten keskikorkeus on 0.5 m ja
suurin korkeus 1.6 a 1.8 m. Lähinnä rantoja oleva alue
on pääasiallisesti niitty- ja metsämaata, paitsi Strömfarsin
kohdalla, missä on teollisuuslaitoksia. Osittain ovat
rannat tulvan alaisia, etenkin yhtymispaikalla Kuuskosken yläpuolella.
Länsisuuntainen Suomenkylänkoski on 700 m:n pituinen ja sen putouskorkeus on 0.49 m, josta suurin osa
keskittyy 200 m:n pituiselle matkalle. Kosken koko
leveys on 273 a 525 m. Joukko saaria jakaa sen kolmeen
haaraan. Saarista on 220 m:n pituinen ja 150 m:n levyinen lieinäsaari suurin. Keskimmäisen eli päähaaran
pienin leveys on 36 m, etelähaaran 32m ja pohjoishaaran

ainoastaan 6 m. Pääväylässä vaihtelee vesisyvyys 1. 6
m:n välillä, sen keskiarvo on 3.8 m; etelähaaran
syvyys on 1.0 m ja pohjoishaaran 0.8 m. I{osken
a on kivensekaista soraa ja hiekkaa; etelähaarassa on
myöskin kalliota. Etupäässä metsää kasvavat rannat ovat
matalia, niitten keskikorkeus on pohjoispuolella 0. 7 m
ja eteläpuolella 0.4 1n.
Suomenkylänkosken keskimmäistä haaraa lienee Koskenperkausjohtokunta perannut vv. 1826 ja 1827, ja pohjoishaara on
sittemmin muutettu tukinuittoväyläksi.

Suomenkylänkosken ja Strömforsin välillä (taulu V)
juoksee joki tyyneenä ensiksi etelälounais-, sitten eteläsuunnassa. Tämän suvantovälin pituus on 2.40 km, pitennys on 7
ja putous 0.04 m. Vedenpinnan leveys, joka
Sumnenkylänkosken alapuolella on 271 1n, vähenee suuressa määrin, sittenkun joesta on eronnut Paaskosken
sivuhaara itäänpäin n. 400 m viimemainitun kosken alapuolella; pienin leveys on 40 m ia keskileveys 103 m.
Vesisyvyys vaihtelee 2. 8 ja 8. 3 m :n välillä, ja keskisyvyys
on 1 m. Pohja on savea sekä lyhemmillä väleillä soraa.
Rannat ovat matalia, niitten keskikorkeus on 0. 3 m.
I{uitenkin ylenevät rantamat vähitellen, niin että tulvan
alaisen ja vesiperäisen ruohoa kasvavan alueen leveys
tavallisesti ei ole suurempi kuin muutama sata m. Muuten kasvavat rannat etupäässä metsää.

Strömforsin haara Purasjärven ja Kuuskosken yläpuolella olevan yhtymispaikan välillä.
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Padon sulkema Strömforsin koski (taulu XVI) on
500 m:n pituinen, sen putous on 3.62 m; suurin osa putousta on padon kohdalla.
Koski, jonka suunta ensiksi on etelälounainen, sitten
eteläkaakkoinen, on yläosassaan 60 m:n levyinen, mutta
laajenee kohta 176 m:n levyiseksi, samalla kun saaret
jakavat sen kolmeen haaraan. Haarojen uudelleen yhdyttyä kapenee virta äkkiä padon kohdalla itärannasta
ulkonevan niemen takia 31 m:n levyiseksi. Padon ala. puolella laajenee koski 100 m:n levyiseksi, mutta kapenee
uudelleen 40 m.:n levyiseksi. Niinkuin jo mainittiin, on
kosken yläosassa muutamia saaria. Suurin näistä on
85 m:n pituinen ja 60 m:n levyinen Koulusaari likellä
itärantaa. Pääväylä kulkee tämän saaren ja toisen, länsipuolella olevan saaren välillä. Pääväylän pienin leveys
saarien välillä on 29 n1; Koulusaaren itäpuolitse kulkevan
haaran pienin leveys on 7 m ja kosken länsipuolella kulkevan haaran pienin leveys on 14 m. Sittenkun viimemainittu väylä, joka on aivan lyhyt, on uudelleen yhtynyt
pääväylään, on tämä Koulusaaren lounaiskärjen ja länsirannan välillä 27 m:n levyinen. Pienin vesisyvyys pääväylässä saarien välillä on 1. 2 m, itähaaran pienin syvyys
on 0. 7 m ja länsihaaran 0. 9 m. Kosken pohja on kaikkialla
kivensekaista soraa. ·
Rannat ovat yleensä sangen matalia: keskimäärin
0.8 m länsi- ja l.O m itärannalla; .länsirannan suurin
korkeus on 1.2 m ja itärannan 1.8 m.
Ranta-alue on pääasiallisesti Strömfarsin tehtaan laitosten täyttämä.

Kuva 155.

Strömfors (vastavirtaan) 6fx 1909.

Siten on länsirannalla heti padon alapuolella tehtaan
paja ja kankirautavasara, joita vesiratas pitää käynnissä.
Samalla puolen, n. 100 m ylempänä on hienotakomo
ja naulatehdas, ja tämän pohjoispuolella on rakennus,
jossa on luumylly ja tahko. Kahdelle viimemainitulle
laitokselle, jotka ovat vesirattaana käypiä, johtaa kosken
länsirannalta, vastapäätä Koulusaaren lounaispäätä, 4 m
leveä kanava. Hienotakamaon joka myöskin on vesirattaana käypä, johdetaan vettä 5 a 6 m:n levyisen tunnelin
kautta. Luumyllyn ja hienotakomon laskukanavat yhtyvät yhteiseen kanavaan, joka laskee osaksi koskeen
padon alapuolella, osaksi pienestä Pettjärvestä tulevaan
puro on.

Itärannasta ulkonevalla niemellä on lähinnä patoa
yhdistetty mylly ja sähkövalokeskusasema sekä kappaleen matkaa tästä saha; molemmat ovat turbiineilla
käypiä.
Kosken poikki rakennetussa padassa, jota myöskin käytetään maantiesiltana, on maatuet ja kivipylväät, joitten
väliset aukot voi puuluukuilla sulkea. Lähinnä länsirantaa on kankirautatehtaan rännin suu, joka on 5 m:n levyinen ja 4 luukulla suljettava; kynnyskorkeus on 13.41 m
yli NN. Itäpuolella viimemainittua aukkoa, josta sen
erottaa 2. 7 m:n levyinen kivipatsas, on toinen aukko,
jonka leveys on 6.0 m; kynnyskorkeus on 13.11 m yli NN
ja aukko on myöskin varustettu 4 luukulla. Sitten seuraa
4.2 m:n levyinen kivipylväs ja tätä 2.5 m:n levyinen
aukko. Viimemainitusta aukosta, joka on varustettu
2 luukulla ja jonka kynnyskorkeus on 13.11 m, johtaa
ränni padon alapuolella olevaan laatikontapaiseen rakennukseen, joka on aiottu lohenkalastusta varten. Lohiarkun itäpuolella on 33 m:n pituinen uittoruuhi, joka alkaa
3 luukulla varustetusta aukosta. Aukon leveys on 4. 3 m
ja kynnyskorkeus on 13.21 m. Sen erottaa edellisestä
6. 7 m:n levyinen kivipatsas. Lopuksi on vielä 3 m:n
levyinen aukko, joka johtaa itärannan myllyränniin ja
jonka kynnyskorkeus on 14.51 m yli NN. Tarpeellinen
vesi johdetaan sahalle erityisen kanavan kautta.
Paitsi jo mainittua patoon yhdistettyä maantiesiltaa
johtaa yksi silta kosken päähaaran yli länsirannalta !{oulusaarelle, ja toinen yhdistää viimemainitun saaren länsirannalla olevan saaren kanssa, jonka ohessa myöskin
Koulusaari käymäsillan kautta on yhteydessä itärannan
kans.sa. Sitäpaitsi johtaa joukko pieniä siltoja useissa
paikoin hienotakomon ja luumyllyn laskukanavien yli.
Länsirannan ja Koulusaaren välinen silta on 4-kaarinen,
aukot ovat 2.1, 6.5, 7.0 ja 1.5 m:n levyisiä, ja vesisyvyys
niissä on vast. 0. 8, 1. 4, 2.1 ja 1. 2m. Kapearaiteinen rautatie yhdistää tehtaan joen suussa Ahvenkosken lahdessa
olevaan lastauspaikkaan.
Strömforsin tehdas, jonka tuotteet pääasiallisesti ovat taottu
kankirauta, mustatakeet, takonaulat ja jalostettu puutavara,
perustettiin jo v. 1695. V. 1764 toimitettiin samana vuonna
verolle pannun kaksiraamisen sahan katselmus. Katselmuskirjassa 29 p:ltä lokak. 1767 lausutaan m. m., että mylly ja saha
ovat kosken itäpuolella ja kankirautavasara länsirannalla; lisäksi
on viimemainitulla puolella kankirautavasaran ja padon välillä
alarattaana käypä kimppuvasara. H. K. M:n päätöksen nojalla
29 p :Itä heinäk. 1846 saatiin lupa yhden naulavasaran sijaan
asettaa 4 samankaltaista, sillä ehdolla että vettä ei saa padottaa
sen enempää kun mitä laitokselle on sallittu, ja v. 1858 saatiin
lupa korottaa vasaramäärä kuuteen. Jo edellisenä vuonna oli
saatu lupa laajentaa laitosta uudella pajalla, jossa oli kaksi vasaraa. V. 1865 muutettiin kankirautatehdas vesijohtoineen Senaatin
10 p:nä toukok. ja 11 p:nä lokak. s. v. antamain päätösten mukaisiksi, pato jätettiin kuitenkin entiselleen. Lopuksi mainittakoon,
että saha nykyisessä muodossaan on rakennettu noudattaen
Uudenmaan läänin kuvernöörin päätöstä 19 p:ltä kesäk. 1869.

Strömforsista Kuuskosken yläpuolella olevalle yhtymispaikalle (taulu V) juoksee Strömfarsin haara aukeana
kaarena, joka vähitellen muuttaa suuntansa eteläkaakkoisesta etelälounaiseksi. Uoman pituus on 0. 90 km, pitennys on 11% ja putous 0.03 m. Vedenpinnan leveys vaih-
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telee 29 ja 51 m:n välillä, keskileveys on 43 m. Pienin
vesisyvyys, 2. 3 m, on heti Strömfarsin kosken alapuolella,
suurin syvyys, 11.9 m, on yhtymispaikalla Kuuskosken
yläpuolella; keskisyvyys on 4. 6 m. Pohja on savea ja
lyhyellä välillä hiekkaa. Rannat ovat matalia, keski-
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maann ainoa.staan 0. 6 m:n korkuisia, ja ympäristö on
etupäässä tulvan alaista niittymaata.
N. 2 km Strömfarsin haaran ja Paaskosken haaran
yhtymispaikan yläpuolella laskee lännestä käsin aikaisemmin mainittu, Pettjärvestä tuleva puro.

Loosarinkosken haara Purasjärven Ja Kurevirran alapuolella olevan haaraantumispaikan välillä 1)
(Taulu V).

Niinkuin aikaisemmin esitettiin, on Purasjärvellä,
paitsi läntistä laskua Suomenkylänkosken ja Strömfarsin
haaran kautta myöskin itäinen lasku Hattarinvirran ja
Loosarin saaren itäpuolitse kulkevan haaran kautta.
Viimemainittu haara on aukea kaari, jonka kupera puoli
kääntyy itäänpäin. Hattarinvirran alapuolella on Hattarinjärvi, ja tämän alapuolella monihaarainen Loosarinkoski. Tämän jälkeen jatkuu haara tyyneenä Papinsaaren itäpuolitse ensiksi etelä-, sitten lounaissuunnassa
J{urevirralle asti, jonka alapuolella se jakaantuu kahteen
haaraan.
Väylää myöten on etäisyys Purasjärveltä Kurevirran
alapuolella olevalle haaraantumispaikalle 4. 30 km, linnuntietä on etäisyys 3.60 km, joten pitennys on 19 %. Tämän
välin todellinen putous on 4.16 m, suhteellinen putous
on 0. 97 °/oo eli 1 : 1,034.
Vedenpinnan leveys on suurin Hattarinjärvessä, missä
se on 730 m, pienin Loosarinkoskessa, missä se on 34 m;
keskileveys on 208 m. Pienin vesisyvyys, 1. o m, on
mitattu Loosarinkoskessa, suurin syvyys, joka on Loosarinkosken ja Kurevirran välillä, on 9. 9 m; keskisyvyys
on 5.0 m. Suvantoväleillä on pohja savea, Hattarinvirrassa, Loosarinkoskessa ja l{urevirrassa on pohja etupäässä kivensekaista soraa.
Rannat, joitten korkeus on suurin, 2. 7 m, Loosarinkosken kohdalla, ovat yleensä matalia, niitten keskikorkeus on 0.5 a 0. 7 m. Lähin ympäristö on osaksi matalaa,
tulvan alaista niittymaata, osaksi metsämaata, jonka

lisäksi Hattarinvirran itäpuolella on myöskin viljelysmaata.
Purasjärven ja Hattarinvirran välillä (taulu V) on
200 m:n pituinen suvanto, jonka leveys vähitellen vähenee
177 m:stä 132 m:iin, ja jonka syvyys vaihtelee 3.9 ja
8.6 m:n välillä. Tämän suvantovälin pohja on kivensekaista soraa. Metsää kasvava länsiranta on 0. 7 a 2. 6
m:n korkuinen, sen keskikorkeus on 1. 7 m; viljelty itäranta on 0.3 a 0. 7 m korkea ja sen keskikorkeus on 0.5 m.
Hattarinvirta on 300 m pitkä, sen putous on 0. 23 m
ja sen leveys 45-132 m. Väylän vesisyvyys vaihtelee
3.1 ja 5.0 m:n välillä, ja keskisyvyys on 4.1·m. Metsää
kasvavan länsirannan korkeus on 0. 6 a 2. 2 m, eli keskimäärin 1.1 m; itäranta, jonka korkeus on 0. 2 a 1. 6 m
ja jonka keskikorkeus on 0.4 m, on myöskin metsää
kasvava, mutta lisäksi vielä paikoittain viljelty ja asuttu.

1) Putousta y. m. koskevat tiedot kohdistuvat 19 p:aan
lokak. 1904, siis aikaan ennen Loosarin tehdaslaitosten rakentamista.

Kuva 156. Loosarin voima-asema OOfvr 1909.

Loosarinkosken haara Purasjärven ja Kurevirran alapuolella olevan haaraantumispaikan välillä.
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Hattarinjärvi, jonka kautta joki juoksee Haitarinvirran ja Loosarinkosken välillä, on väylää myöten
mitattuna 1. 70 km:n pituinen; sen suurin leveys on 730 m
ja keskileveys 335 m. Putous on 0.02 m . Järven pohja
on savea, ja vesisyvyys väylässä vaihtelee 2.3 ja 8.3 m:n
välillä; keskisyvyys on 5. 0 m. Matalat metsää tai ruohoa
kasvavat rannat ovat tulvaveden aikana veden alla.
Loosarinkoski on vv. 1908 ja 1909 rakennettujen
laitosten kautta saanut aivan toisen ulkomuodon kuin
mitä·v. 1904laadittu kartta taululla XVI näyttää. Kosken
jakaa 360 m:n pituinen ja 150 m:n levyinen saari kahteen
haaraan, joista eteläinen on päähaara. Haaraantumispaikassa saaren yläpuolella on vedenpinnan _leveys 90 m;
päähaaran leveys on 34 å 167 m, sen keskileveys on 81 m.
Ennen v. 1908, milloin työt koskessa alotettiin, oli päähaaran putous 3.81 m 300 m:n matkalla. 55 m:n pituinen
saari jakaa päähaaran yläosan kahteen haaraan, joista
pohjoinen on suurempi.
Viimemainitun haaran ylitse on toiminimi Aktiebolaget Stockfors, joka omistaa Loosarinkosken, rakennuttanut sähkövoimakeskusaseman virran hankkimista
varten Stockforsin tehtaalle. Itse päähaara keskusaseman
yläpuolella on kaivamisen ja louhimisen kautta muuttunut 32 m:n levyiseksi kanavaksi, jonka syvyys matalanveden aikana on 1. 9 m ja joka arvioidaan kuljettavan
50 m 3 vettä sekunnissa. Heti keskusaseman yläpuolella on
kanava. Se on tässä kohden 34 m:n levyinen ja varustettu viidellä 6 m:n levyisellä luukulla, joita 1 m:n paksuiset patsaat erottavat toisistaan. Voima-asema on
aiottu viidelle kaksoisturbiinille, joista kukin on 630

Kuva 157. Neulapato Loosarinkosken pohjoishaaran yli 30/vi1909.
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hevosvoiman suuruinen; näistä on toistaiseksi ainoastaan
3 paikoillaan.
Sekä pieni haara päähaaran etelärannalla kuin myöskin suuren saaren pohjoispuolitse kulkeva sivuhaara ovat
neulapatojen sulkemia. Edellisessä padossa on kolme
aukkoa, joitten leveydet ovat 5, 6 ja 5 m. Aukkojen välillä
on 1.5 m:n levyisiä patsaita. Pohjoisen sivuhaaran padossa
on 6 kpl. 6 m:n levyistä aukkoa ja 5 kpl. 2.0 m:n levyistä
patsasta (kuva 157). Tämän padon läpi johtaa pohjoisrantaa myöten uittoruuhi.
Ennenkuin voima-asema patoineen oli rakennettu, olivat
saarien välinen päähaara ja pohjoinen sivuhaara kalastuspatojen
sulkemia. Viimemainitussa haarassa oli sitäpaitsi lohiarkku ja
uittoruuhi. "Pienessä haarassa päähaaran eteläpuolella oli taasen
mylly rännineen.
Vv. 1826-1827 perattiin pohjoinen sivuhaara osaksi. Koskea
esittävällä tämän aikaisella kartalla on pohjoishaaraan merkitty
sekä lohiarkku että pato. Saman kartan mukaan oli päähaaran
yläsuu samanaisen padon sulkema, ja pieneen sivuhaaraan etelärannalla on myöskin mylly merkjtty.

Loosarinkosken ja Kurevirran välillä (taulu V) muodostaa Loosarin haara lievästi kaareutuvan, S:n muotoisen suvantovälin, jonka pituus on 1.5 km ja jonka
putous on 0.02 m. Tämä väli on 65 a 194m leveä, keskileveys on 119 m; vesisyvyys vaihtelee 1.2 ja 9.9 m:n
välillä, ollen keskimäärin 5.8 m. Pohja on savea. Rannat
ovat matalia, niitten keskikorkeus länsipuolella on 0. 8 m
ja itäpuolella 0.4 m; länsirannan suurin korkeus on 2.3
ja itärannan 1.3 m yli keskivedenpinnan. Lähin ympäristö
on osaksi matalaa, tulvan alaista niittymaata, osaksi
hieman korkeampaa ja metsää kasvavaa.
N. 0.5 km Loosarinkosken alapuolella yhtyy jokeen
Paaskosken haarasta tuleva haara, jossa vesi juoksee
milloin mihinkin suuntaan.
Kurevirta on lyhyt, ainoastaan 100 m:n pituinen virta,
jossa putousta on 0.08 m ja jonka leveys vähitellen kasvaa
73 m:stä 113 m:iin. Sen syvyys vähenee 7.6 m:stä yläpäässä 1. 7 m:iin. Virta, jonka pieni saari jakaa kahteen
haaraan, on hiekkapohjainen ja sen matalat rannat ovat
ruohoa ja metsää kasvavia.
Kurevirran alapuolella on 200 m:n pituinen suvanto
ilman huomattavaa putousta, jonka jälkeen joki jakaantuu kahteen haaraan. Tämä suvanto on 95 å 166 m:n
levyinen, sen syvyys on 3. 3 a 4. 4 m, se on hiekkapohjainen ja sen rannat ovat matalia sekä ruohoa tai metsää
kasvavia.

Paaskosken haara Suomenkylänkos~n alapuolella olevalta haaraantumispaikalta alkaen Kuuskosken
yläpuolella olevalle yhtymispaikalle saakka (Taulu V).

Niinkuin taulusta V lähemmin selviää, juoksee n. s.
Paaskosken haara ensiksi tyyneenä ja leveänä jokseenkin
kaakkoissuunnassa Kortholman ja Loosarin saarien välitse
kaksihaaraiselle Paaskoskelle asti, jossa se. kääntyy eteläkaakkoon. Tässä suunnassa jatkuu se tyyneenä mainittujen saarien välillä Papinsaaren pohjoispäähän, missä siitä
ulkonee itäkaakkoon päin aikaisemmin mainittu Loosarin

haaraan yhtyvä sivuhaara. Haaraantumispaikan alapuolella jatkuu virta ensiksi etelään, sitten länteen päin,
sivuuttaen toisella puolen l{ortholman ja toisella puolen
Papinsaaren ja l{arlön saaren. Tässä kohden ulkonee
virrasta viimemainittujen saarien välillä sivuhaara etelään.
Uudelleen muutettuaan suuntansa eteläiseksi jakautuu
Paaskosken haara, 1. 2 km :n päässä suoraan itäpuolella

152

Paaskosken haara Suomenkylänkosken alapuolella olevalta haaraantumispaikalta alkaen Kuuskosken yläpuolella
olevalle yhtymispaikalle saakka.
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Ruotsinpyhtään kirkkoa, edelleen kahteen haaraan, jotka
sulkevat väliinsä pienen saaren ja yhtyvät Karlön saaren
lounaiskärjen kohdalla. Täällä laskee Paaskosken haaraan
Kurevirralta tuleva sivuhaara. Tästä alkaen jatkuu se
haaraantumattomana länsisuunnassa Strömfarsin haaraa
kohti, johon se laskee Kuuskosken yläpuolella.
Paaskosken haaran koko pituus uomaa myöten mitaten on 5.60 km ja lyhin väli päätepisteitten välillä on
3.10 km; pitennys on siis 81 %. Koko välin putous on
3. 69 m, jota vastaava suhteellinen putous on 0. 66 °/oo eli
1 : 1,518.
Vedenpinnan leveys on pienin Paaskoskessa, missä se
on: 34 m, suurin, 246 m, on leveys haaraantumispaikalla
Suomenkylänkosken alapuolella; keskileveys on 117 m.
Vesisyvyys vaihtelee 1.5 ja 10.3 m:n välillä, ollen keskimäärin 6.2 m. Pohja on suurimmaksi osaksi savea, paitsi
Paaskoskessa, missä se on hiekkaa, soraa ja kalliota, sekä
sivuhaarojen yhtymiskohdassa, missä pohja 0.5 km:n
pituisella vuolaammalla välillä on kivensekaista soraa.
Rannat ovat yleensä matalia, ja ruohoa tai metsää
kasvavat rantamaat ovat suureksi osaksi tulvan alaisia.
Suomenkylänkosken alapuolella olevan haaraantumispaikan ja Paaskosken välillä on 800 m:n pituinen suvanto
0.02 m:n putouksella, joka suvanto 246 m:n levyisestä
vähitellen kapenee viimeksimainittua koskea kohti 100
m:n levyiseksi. Väylän vesisyvyys vaihtelee 4.2 ja 8.3
m:n välillä; keskimäärin se on 5.3 m syvä. Pohja on
savea sekä lähempänä Paaskoskea soraa. Rannat ovat
molemmin puolin sangen matalat ja jokihaaraa rajoittavat alavat, tulvan vaivaamat niittymaat, jotka kuitenkin
vähän matkaa rannasta muuttuvat korkeammiksi metsämaiksi.
Paaskoski (taulu XVII) on 400 m:n pituinen, 3.53 m:n
korkuinen, kaksihaarainen koski. Itäinen eli päähaara
kulkee ensin ESE- ja sitten SSE-suuntaan; länsihaara taas
ensin SSE-, sitten E-suuntaan. 200 m:n pituinen ja 130
m:n levyinen saari erottaa molemmat haarat toisistaan.
Päähaaran vesipinnan leveys vaihtelee 34:sta 153:een
m:iin, keskileveys on 97 m; sivuhaaran leveys on 8 a 20m.
Päähaaran syvyys on virtauomassa 1. 5 a 5.4 m ja
keskimäärin 2.6 m. Pohja on soraa ja hiekkaa sekä
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246·

34

1

6.2

Kuva 158.

10.3

1.5

Paaskoski (myötävirtaan) 1/vu 1909.

lyhyellä matkalla kalliota. Metsäiset rannat ovat länsipuolella keskimäärin 1.5 m:n ja itäpuolella 1. 7 m:n korkuiset; suurin korkeus länsirannalla on 5. 2 m, itärannalla
2.9 m.
Paaskosken päähaara, jonka yläpäässä itärannan puolella on pieni saari, on saarien väliltä kalastusta varten

Kuva 159.

Paaskoski (vastavirtaan) 1/vn 1909.
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Sivuhaarat Karlön saaren länsi- ja itäpuolella sekä
sivuhaara Karlön saaren ja Papinsaaren
eteläpuollella (Taulu V).

suljettu padolla, ja pienen saaren ja itärannan välisessä,
20 m:n levyisessä haarassa on lohiarkku rännineen ja
patoineen. Saarten välinen pato on tehty kivillä täytetyistä hirsiarkuista ja näitten väliset 7 aukkoa voi sulkea
neuloilla.
Paaskosken ja Kuuskosken yläpuolella olevan yhtymispaikan välillä (taulu V) on Kortholma nimisen saaren
itä- ja eteläpuolella kulkeva haara suvantoa, jonka yleisestä juoksusta aikaisemmin on annettu selitys. 4.40 km:n
matkalla on tässä putousta 0.14 m, josta 0.06 m 300 m:n
pituisessa virrassa Kortholman itäpuolella, 0.5 km yläpuolella Paaskosken haaran ja toisten sivuhaarojen
yhtymispaikkaa. Paaskoskelta alkaen aina haaraantumispaikalle saakka Papinsaaren ja l{arlön saarien kohdalla
on leveys sangen suuri - 120 a 170 m - senjälkeen
kapenee Paaskosken haara 39 a 79 m:n levyiseksi taasen
tullakseen kaikkien haarojen yhdyttyä 105 a 186 m:n
levyiseksi; koko välin keskileveys on 108 m.
Pienin syvyys on äskenmainitussa virrassa, m1ssa se
on 2.6 m; suurin syvyys on 10.3 m ja keskisyvyys 6. 7 m.
Pohja on savea paitsi matalimmalla kohdalla, missä 0.5
km:n matkalla on kivensekaista soraa. Rannat ovat
yleensä matalia; keskimäärin on niiden korkeus 0. 4 a
0.6 m mutta yksityisissä kohden nousee korkeus 2.3:een
a 2.8:aan m:iin. Lähinnä jokihaaraa on sekä alavia metsämaita että tulvaveden vaivaamia niittyjä.

Karlön saaren länsipuolella kulkeva sivuhaara, joka alkaa Paaskosken haarasta mainitun saaren pohjoispään luona ja jälleen
yhtyy siihen Karlön ja Kortholman saarien eteläpään kohdalla,
on 1.4 km:n pituinen 0.08 m:n putouksella; sen pitennys on
43%. Vesipinnan leveys, joka vaihtelee 39 ja 77 m:n välillä, on
keskimäärin 58 m. Pohja on savea tai matalissa paikoissa soraa,
ja virtauoman syvyys vaihtelee 2.2:sta-8.2:een m:iin, ollen
keskimäärin 5.4 m. Ympäristöt ovat alavia, tulvan aikana veden
vallassa olevia niitty- ja metsämaita.
Karlön ja Papinsaaren välinen sivuhaara kulkee melkein
eteläis-suuntai.sena Paaskosken haarasta mainittujen saarien eteläpuolella olevaan haaraan. Siinä on putousta 0.10 m 1.5 km:n
matkalla. Leveys vesipinnassa on 52 a 89 m, keskimäärin 69 m;
syvyys, joka vaihtelee 2.2 ja 8.3 m:n välillä, on keskimäärin
6.3 m, ja pohja on savea ja soraa. Myöskin tässä haarassa ovat
rantamaat alavia, heinää tahi metsää kasvavia.
Karlön ja Papinsaaren eteläpuolella oleva sivuhaara alkaa
Loosarinkosken haarasta Kurevirran eteläpuolelta ja virtaa lounaiseen ja länteen päin Paaskosken haaraa kohti, yhtyen tähän
Kortholman kaakkoispään kohdalla. Tämä sivuhaara on 1. 9 km
pitkä, ja putousta siinä on ainoastaan 0.02 m. Papinsaaren eteläpuolella oleva osa on ainoastaan 40 a 50 m leveä, mutta senjälkeen
kun Karlön ja Papinsaaren välinen haara on siihen laskenut,
levenee se 70 a 105 m:n levyiseksi; keskileveys on 64 m. Syvyys
on keskimäärin 7.0 m eikä se vallan paljoa vaihtele - 4.6:sta
8.9:ään m:iin -; pohja on savea. Tämän haaran lähin alue on
alavaa, tulvaveden vaivaamaa niitty- ja metsämaata.

16. Kymijoen Ahvenkosken haara Kuuskosken yläpuolella olevan yhtymispaikan ja Ahvenkosken lahden välillä (Taulu V).
saaren itäpuolella, jota vastoin sivuhaara ensin kulkee
lounaista ja sitten kaakkoa kohti. N. 0. 5 km haaraantumispaikan alapuolella jakaa pieni saari päähaaran kahteen haaraan, joista läntinen, Lanakosken haara, jatkuu
suoraan S-suuntaan ja itäinen Uuspykin haara tekee jyrkän
kaa~en itää kohti. Molempien haarojen yhdyttyä kääntyy
vesijakso länsiluoteiseen päin, jonka jälkeen se n. 2 km:n
pituisena ympyräkaarena 0. 7 km säteellä ja kääntäen

Strömfors'in ja Paaskosken haarojen yhdyttyä virtaa
joki ensin n. 300 m:n matkan lounaista kohti, muodostaen
kaksihaaraisen virran, jonka jälkeen se kääntyy etelään
päin ja muodostaa kaksihaaraisen l{uuskosken. Tämän
kosken alapuolella kulkee vesijakso edelleen etelää kohti
n. 300 m:n matkan ja jakautuu sitten kahteen haaraan,
joidenka väliin jää 0. 9 km pitkä ja aina 0.4 km leveä
Järnmansö niminen saari. Päähaara jatkuu S-suuntaan

Kymijoen Ahvenkosken haara Kuuskosken yläpuolella olevan yhtymispaikan ja Ahvenkosken lahden välillä.
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kuperan puolensa luoteiseen, jatkuu Ahvenkosken lahteen.
Viimeksimainitulla välillä on kaksi koskea, Savukoski ja
Merikoski. Joen suussa on monta laskuhaaraa. Aivan
ensinmainitun kosken yläpuolelle laskee Järnmansö saaren
länsipuolella kulkeva sivuhaara.
Kuuskosken yläpuolella olevan yhtymispaikan ja joen
suun välinen etäisyys on, väylää myöten mitattuna
4. 60 km ja linnuntietä 3. 20 km; pitennys on siis 44%Tämän matkan koko putous on 11.24 m ja vastaava
suhteellinen putous 2.44 °/oo eli 1 : 409.
Kapein kohta, 33 m laaja, on Savukoskessa; Ahvenkosken lahteen laskiessa nousee leveys aina 600 m:iin ja
päähaaran keskileveys on 136 m, jos ei suuhaaroja Merikosken alapuolella oteta lukuun. Pienin syvyys, 1. 3 m,
on Kuuskoskessa ja Merikoskessa, suurin syvyys, 8. 9 m,
Savukosken yläpuolella, missä Järnmansö saaren länsipuolella kulkeva sivuhaara laskee jokeen; keskisyvyys on
4. 7 m. Pohja on melkein yksinomaan kivensekaista soraa;
ainoastaan Merikaskessa on kalliota ja suun puolella
savea.
Kyseessä olevan, sangen mäkisen ja vuorisen moreenialueen läpi juoksevan laskuhaaran rantamat ovat metsäisiä siellä ja täällä olevine viljelyksineen ja niittyineen.
Vähäisillä alueilla ovat rantamaat tulvaveden vaivaamia,
mutta yleensä ovat rannat tavallista tulvavedenpintaa
ylempänä. Länsirannan keskikorkeus on 1. 3 m, itärannan
1.6 m; suurimmat rantakorkeudet ovat vast. 3.6 ja 3.8 m.
Kuuskosken yläpuolella olevan yhtymispaikan ja mainitun kosken välillä muodostaa läntinen laskuhaara lounaista kohti juoksevan, 400 m:n pituisen ja 0.45 m:n
korkuisen virran (taulu XVI, N :ot 42-46). Tämän
250 m:n pituisen saaren kahteen haaraan jakaman virran
koko leveys on 235 å 291 m tai keskimäärin 263 m.
Pohjoisen haaran vähin leveys on 80 m, eteläisen 45 m.
Pohjoisessa haarassa vaihtelee syvyys 3.2:sta 7.3:een
m:iin, ollen keskimäärin 5.9 m. Pohja on kivensekaista
soraa. Pohjoisrannan keskikorkeus on 0. 9 m, etelärannan
1.5 m; korkeimmat kohdat ovat vast. 1.6 ja 1. 7 m:n
korkuisia. Eteläranta sekä virrassa oleva saari ovat
metsää kasvavia; pohjoinen ranta on osaksi tulvaveden
vaivaamaa niittymaata.
Kuuskoski (taulu XVI) on yläosassaan jakautunut
kahteen haaraan, joidenka väliin muodostuu 270 m pitkä
ja lähes 100 m leveä saari. Itähaara, joka on pääväylä,
on hieman taipuneen S:n muotoinen ja kulkee eteläiseen
suuntaan. Kosken pituus on 700 m ja putous 3.49 m, josta
3. 09 m lankee kaksihaaraiselle ylä osalle, 250 m :n matkalle.
Rantain välinen suurin etäisyys, saaren poikki mitattuna,
on 293 m; vähin leveys kosken alaosalla on 67 m ja keskileveys 170 m. Saaren luona on vähin leveys kumpaisessakin haarassa 40 m. Virtauoman syvyys vaihtelee 1.3 ja
7.3 m:n välillä; keskisyvyys on 4. 7 m. Pohja on kaikkialla
kivensekaista ~oraa. Länsiranta on 0.2 å 2.5 m tai keskimäärin 1.5 m korkea; itärannan korkeus vaihtelee 1.2:sta
3.3:een m:iin ja on keskimäärin 2.0 m korkea. Rantamat sekä koskessa oleva saari ovat metsää kasvavia.
Kuuskosken kumpaisessakin haarassa on kalastuslaitoksia. Itähaaran poikki on rakennettu 90 m:n pituinen
pato 8:lla aukolla kivillä täytetyistä hirsiarkuista tehtyjen

Kuva 160. Kuuskosken länsihaara (vastavirtaan)
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pilarien välille. Aukkojen yhteinen leveys on 49 m ja
ne voi neuloilla sulkea. Länsihaaran poikki on rakennettu
yhtäläinen, 5-aukkoinen pato ja aukkojen yhteinen leveys
on 29.5 m.
Itähaaran patorakennus oli olemassa jo 1820-luvulla, kuten
näkyy eräästä kosken kartasta v:lta 1826. Samalle kartalle on
myöskin piirretty muutamia kalastuslaitteita vähän alempana
samassa haarassa, mutta sitävastoin ei länsihaarassa ole patoja.
Tämä haara näkyy vielä v. 1853 olleen padoista vapaa, päättäen
mainittuna vuonna tehdystä kartasta, jotavastoin tällä kartalla
on kaikki 1826 vuoden kartalle merkityt laitokset.
Kuuskosken alapuolella kulkee Ahvenkosken haara
S-suuntaisena, laajeten vähitellen 300 m:n matkalla 80
m:n levyisestä 220 m:n levyiseksi. Tämän jälkeen jakaantuu haara kahtia (kts. taulua XVII). Päähaara jatkuu
n. 600 m etelää kohti Järnmansö saaren itäpuolella ja
jakautuu taasen vuorostaan Lanakosken ja Uuspykin
haaroihin. Kuuskosken ja Lanakosken virran välinen
etäisyys on 950 m ja putousta on matkalla 0.07 m. Kapein
kohta tällä välillä on heti haaraantumispaikan alapuolella Järnmansö saaren pohjoispään luona. Tällä, 61 m
leveällä kohdalla kulkee valtamaantie Kotkasta Loviisaan
vesijakson poikki. Keskileveys on 117 m.
Pohja on kivensekaista soraa; vesisyvyys vaihtelee
3.2 ja 8. 7 m:n välillä ja on keskimäärin 6.3 m. Länsiranta
on 0.8 å 2.8 m korkea tai keskimäärin 1.3 m; itärannan

Kuva 161. Suur-Ahvenkosken maantiesilta
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korkeus on 0.7 a 3.8 m ja keskimäärin 1.9 m. Rantamat
ovat joko viljeltyjä ja asuttuja taikka metsäisiä maita
ja alavia niittyjä.
Ahvenkosken haaran yli Järnmansö saaren pohjoispään kohdalla vievä silta (kuva 161) on puinen, 2-kaarinen
tukiansassilta kivisine maatukineen ja pilarineen. Siltapaikan luota kulkee maantie Järnmansö saarella lähellä
rantaa Lanakosken luo, missä se kääntyy länteen päin
poikki saaren ja jatkuu 2-kaarista, n. 46 m:n pituista,
puuarkuille perustettua tukiansassiltaa myöten saaren
länsipuolella olevan sivuhaaran yli, siirtyen samalla Viip:urin läänistä Uudenmaan läänin puolelle (kuva 162).

pistävä lahti lasketaan mukaan; keskileveys on 98 m.
Vähin syvyys on 3. 8 m, suurin syvyys 8. 9 m ja keskisyvyys 6.0 m. Pohja on kivensekaista soraa. Pohjoisranta,
joka suurimmaksi osaksi on metsää kasvavaa, pienemmäksi
osaksi viljeltyä, on 0. 6 a 1. 4 m tai keskimäärin 0. 9 m
korkea. Metsäisen etelärannan korkeus on 0. 7 a 2. 5 m,
keskimäärin 1. 7 m.

Kuva .163. Savukoski (vastavirtaan)

Kuva 162. Pien-Ahvenkosken maantiesilta
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Lanakoski (taulu XVII) on suora, 250 m pitkä ja
0.32 m korkea, etelää kohti kulkeva virta, jonka leveys
vaihtelee 34 ja 98 m:n välillä, ollen keskimäärin 59 m.
Virran pohja on kivensekaista soraa ja väylän syvyys
1~6 a 4.6 m; sen keskisyvyys on 4.0 m.
Länsipuolen
ranta on 1.1 a 1. 8 m tai keskimäärin 1. 5 m korkea; itärannan korkeus vaihtelee 0. 7:stä 1. 7:ään m:iin, keskimäärin se on 1. 3 m korkea. Virran lähin ympäristö on
metsän1aata.
Lanakosken poikki on rakennettu 4-aukkoinen pato
ankeriaan pyyntiä varten. Aukkojen yhteinen leveys on
33 m ja ne voidaan sulkea neuloilla.
Uuspykin haara tekee jyrkän polven itää kohti; se
on 900 m:n pituinen ja 50 a 130 m:n levyinen. Yläsuussa
on lohi- ja siikakalastusta varten 95 m:n pituinen, 9-aukkoinen pato (kts. taulua XVII).
Aivan Lanakosken alapuolella yhtyy tämä virta Uuspykin haaraan, ja vesijakso jatkuu 300 m:n pituisessa
ympyränkaaressa 100 m:n säteellä kääntäen kuperan
puolensa kaakkoon päin. Tällä välillä ulkonee siitä eteläkaakkoa kohti 250 m:n pituinen ja 150 m:n levyinen lahti.
Vesijakso muodostaa senjälkeen 300 m pitkän ympyräkaaren, joka 600 m:n säteellä ja kupera puoli pohjoiskoilliseen käännettynä ulottuu Savukoskelie saakka.
Tämän kosken yläpuolelle laskee Järnmansö saaren länsipuolitse kulkeva haara.
Lanakosken ja Savukosken välinen etäisyys on väylää
myöten mitaten 600 m ja pitennys siis 40 %; putousta
siinä on 0.04 m. Vesipinnan leveys vaihtelee 71:stä m:stä
Lanakosken luona 372:een m:iin, jos eteläkaakkoon
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Savukoski (taulu XVII), joka seuraa viimeksi kuvattua
suvantoa, kulkee ankeana kaarena, jonka suunta, ollen
alussa länsiluoteinen, vähitellen kääntyy länsilounaiseksi.
I{oskessa on 4.28 m putousta 400 m:n matkalla. Sen
pienin leveys on 33 m, suurin leveys 125 m ja keskileveys
80 m. Virtanamassa on syvyys 1. 6 a 3. 8 m tai keskimäärin 2. 9 m. Tämän sangen kivisen kosken pohja on
kivensekaista soraa. Rannat ovat verrattain korkeat:
pohjoinen 1. 3 a 3. 6 m, eteläinen 1. 0 a 2. 2 m; niiden keskikorkeudet ovat vast. 2.3 m ja 1. 7 m.
Kummallakin rannalla on laitteita kalastusta varten,
jota täällä harjoitetaan nuotalla erityisissä keinotekoisissa
suvannoissa.
Savukosken ja Merikosken välillä muodostaa Ahvenkosken haara WSW-suufltaan kulkevan virran (kts. taulua
XVII), jossa on 0.08 m putousta 300 m:n matkalla. Vesipinnan leveys vaihtelee 95 ja 184 m:n välillä; keskileveys
on 134m. Virran pohja on kivensekaista soraa, ja syvyys

Kuva 164. Savukoski (vastavirtaan).
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vaihtelee 3. 7:stä 4.9:ään m:iin, ollen keskimäärin 4.2 m.
Pohjoisella rannalla, joka on 0.3 a 2.3 In, keskimäärin
0. 6 m korkea, on tulvaveden vaivaamia niittymaita;
metsäinen eteläranta on 1. 2 a 2. 3 m korkea, keskimäärin
se on 1.4 m.
Merikoski (taulu XVII) on rikas kivistä ja saarista,
ja sen pääväylä kulkee laivassa kaaressa, jonka suunta

Kuva 165. Merikoski.(vastavirtaan) 9/x 1909.

17.

vähitellen muuttuu lounaisesta eteläiseksi. l{oskessa on
keskiveden aikana putousta 2.51 m 500 m:n matkalla,
mutta putouskorkeus riippuu muuten sangen paljon meren
vedenpinnan korkeudesta. Leveys vaihtelee, kaikki haarat
mukaan laskettuna, 103:sta 412:ta m:iin; keskileveys
on 258 m. Pohja koskenniskassa on kalliota, alempana
soraa. Vähin syvyys virtanamassa on 1. 3 m, suurin 4.4 m
ja keskisyvyys 2. 9 m. Rannat ovat enimmäkseen metsää ka~vavia, länsipuolella 1.0 a 3.~ m ja itäpuolella
1.2 a 1.4 m korkeat; niiden keskikorkeus on 1.8 m ja
1.3 m.
Merikaskessa kalastetaan samalla tapaa kuin Savukoskessakin.
Merikosken alapuolella on Ahvenkosken haarassa
joukko suuharoia, jotka ympäröivät alavia saaria. Saaret
ovat nähtävästi syntyneet siten, että virran kuljettamat
ainekset ovat kerrostuneet. Ahvenkosken lahti, johon
vesistö laskee, on mataloitunut ja kaislainen suun kohdalta. Suuhaarojen pohja Savukosken alapuolella on
savea.
Joen suun länsipuolella, lähellä n. k. Markkinamäkeä,
on Strömfors'in tehtaan lastauspaikka, joka kapearaiteisen
veturiradan kautta on yhteydessä tehtaan kanssa.

Kymijoen Pyhtään haara Kurevirran alapuolella olevan haaraantumispaikan ja Svartbäckin lahden välillä (Taulu V).

Loosarin- ja Papinsaarien itäpuolella kulkeva Kymijoen haara jatkuu, sittenkun Strömfarsin haaraan yhtyvä,
Kurevirran alapuolelta alkava ja lounaiseen kulkeva sivuhaara siitä on eronnut, yleisin piirtein katsottuna verrattain suoraan SSE-suuntaan Svartbäckin lahteen. Tämä
laskuhaara, jota kutsutaan Pyhtään haaraksi, koska se
kulkee Pyhtään kirkon ohi, muodostaa 1.2 km:n päässä
Kurevirran luona olevan haaraantumispaikan alapuolella
pienen Edinkosken, juoksee sitten n. 0. 8 km tyyneenä
virtana ja syöksyy Stockfors'in korkeata putousta alas.
Tämän alapuolella seuraa ensin 3.5 km:n pituinen, tyyneempi taipale, sitten Stråkön koski ja taas 1. 7 km:n
pituinen suvanto, joka ennen laskuaan mereen jakaantuu
useaan haaraan.
Pyhtään haaran pituus Kurevirran alapuolella olevan
haaraantumispaikan ja sen suun välillä on virtauomaa
myöten mitattuna 8.40 km ja linnuntietä 7.50 km; pitennys on siis 12%. Koko putous on keskiveden aikana
11.27 m ja sitä vastaava suhteellinen putous 1.34°/oo
eli 1 : 745.
Jos ei oteta lukuun monia haaroja ja suurta leveyttä
suualueella on jokihaaran pienin leveys, 25 m, Stockfors'in
kohdalla, sen suurin leveys, 132m, Edinkosken yläpuolella;
sen keskileveys on 55 m. Pienin vesisyvyys - 0.2 m on aivan Stockfors'in padon alapuolella ja suurin syvyys
- 7.5 m - heti saman padon yläpuolella; tällöin on
kuitenkin huomattava, että nämä luvut riippuvat mainitusta patolaitteesta. Pyhtään haaran virtauoman keskisyvyys on 3.6 m. Pohja on Edinkosken yläpuolella hiek-

kaa, tämän kosken ja Stockfors'in välillä kivensekaista
soraa sekä Stockfors'in alapuolella väliin kivensekaista
soraa, väliin savea paitsi Stråkön kaskessa ja eräässä
toisessa paikassa, 2.2 km tämän yläpuolella, missä pohja
on kalliota.
Rannat ovat alavia ja rantamat ovat Kurevirran luona
olevan haaraantumispaikan kohdalla 0. 8 km:n pituudelta,
Stråkön kosken yläpuolella 1 a 1.5 km:n pituudelta sekä
myöskin suun puolella tulvan. aikana veden vallassa.
Suurimman rantakorkeuden tapaa Stockfors'in padon
alapuolella, missä ranta on 7. 8 a 8. 0 m korkea; vähin
korkeus on 0.2 m, ja kumpaisenkin rannan keskikorkeus
on 1.3 m.
Rantamaat, jotka Stockfors'in yläpuolella enimmäkseen
ovat metsäisiä ja tämän alapuolella suurimmaksi osaksi
viljeltyjä, ovat mainitun kosken alapuolella tulvasavea,
joka 1 km:n leveydeltä peittää moreenisoran. Stockfors'in yläpuolella eivät tulvasavikentät ole kovin laajoja,
ja moreenimaat ulottuvat täällä paikoittain aina vesijakson luokse. Näkyvää kalliota on Pyhtään haarassa
verrattain vähän. 2 a 3 km jokihaaran itäpuolella sekä
kokonaan sen sadealueen ulkopuolella kulkee aikaisemmin
mainittu vierinkiviharju, joka Tammijärveltä ulottuu
SSE-suuntaan Svartbäckin lahden poikki tämän lahden
eteläpuolella olevan Pörtön saa;ren luo.
Kaikki yllämainitut seikat koskevat v. 1904 vallinneita
oloja. Nyttemmin on vesijakso jonkun verran muuttunut
senjälkeen kun vedenpintaa Stockfors'in yläpuolella on
laskettu.
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Edinkoski (vastavirtaan) 22fiv 1911.
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Kurevirran -alapuolella olevan haaraantumispaikan ja
Edinkosken välillä juoksee Pyhtään haara tyyneenä, ensin
SSE-, sitten ESE-suuntaan. Tämän väliri pituus on
1.20 km, pitennys 10% ja putous 0.12 m. Vesipinnan
leveys vaihtelee 45:stä 132:een m:iin ja keskileveys on
73 m. Pohja on hiekkaa ja vesisyvyys keskiveden aikana
2.0 å 5.2 m; keskimäärin 4.0 m.
Tämän suvannon yläosalla ovat rannat 0.8 km:n
pituudelta matalia ja tulvaveden peittämiä, sen jälkeen
ne vähän kohoavat lähempänä Edinkoskea; länsirannan
suurin korkeus on 1. 9 m, itärannan 1. 7 m tai keskimäärin
vast. 0. 8 m ja 0. 5 m. Länsipuolella ovat rantamat enimmäkseen metsää kasvavia; itäpuolella on myöskin laajoja,
alavia niittymaita.
Edinkoskessa, jonka putouskorkeus ennen 0.8 km
alempana vesijaksossa olevan Stockfors'in padon rakentamista oli n. 1. 2 m, oli vuonna 1904, kun profiili taululla
V otettiin, ainoastaan 0.17 m putousta 200 m:n matkalla,.
Nyttemmin ovat olosuhteet vähän muuttuneet, sillä Stockfors'in tehdas on ollut pakoitettu laskemaan vedenpintaa
tehtaan yläpuolella metrin verran. Huhtik. 24p:nä 1911

Kuva 166.
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vaakittiin Edinkoski, ja siinä oli silloin 0.36 m putousta.
Kosken leveys on 38 å 76 m tai keskimäärin 57 m. Syvyys
vaihteli v. 1904 1. 6:sta 5.1 :een m :iin, ollen keskimäärin
2.4 m. Ohut kivensekainen sorakerros peittää kosken
vuoriperän. Kosken keskellä on pieni kalliosaari ja- itärantakin on osaksi kalliota. Rannat ovat muuten metsää kasvavia. 1904 vuoden vedenpintaan verrattuna on
pienin rantakorkeus 0. 7 n1; suurin korkeus länsipuolella
on 3.6 m, itäpuolella 3.0 m; keskikorkeus on 2.5 m ja
1.8 m.
Edinkosken ja Stockfors'in välinen, 0. 8 km pitkä,
padottu ja S-suuntaan kulkeva osa on 43 å 90 m tai keskimäärin 64 m leveä. Tällä välillä oli 1904 0.09 m putousta,
mutta yllämainittu, 24 p. huhtik. 1911 toimitettu vaakitus
näytti putouksen olevan 0.26 m.
Pohja on kivensekaista soraa ja vesisyvyys vaihtel~e
1.2 ja 6.5 m:n välillä, ollen keskimäärin 3.9 m. Metsäiset
rannat ovat keskimäärin 2. 8 m korkeita; suurin korkeus
länsirannalla on 4. 6, itärannalla 6.1 m ja pienin korkeus
kumpaisellakin rannalla 1. 2 m. Nämä luvut koskevat
1904 vuoden oloja.
Stockfors'in koskessa (taulu XVI), joka yläpäässään
on padolla suljettu, oli 19 p:nä lokak. 1904 8.61 m putousta
800 m:n matkalla. Pääosa putousta eli 7.8 m on padon
luona. Nykyään on, kuten aikaisemmin mainittiin, vedenpintaa laskettu padon yläpuolella. Putouskorkeus oli
24 p:nä huhtik. 1911 ainoastaan 7.53 m. Koski virtaa
padon alapuolella ensin 200 m:n matkan etelään päin,
kääntyy sitten itää kohti ja pian taas etelään, missä suunnassa se jatkuu 400 m. Pitennys on 10 ~lo. Vedenpinnan
pienin leveys, 25 m, on padon luona; kosken suurin leveys
on 71 m ja keskileveys 39 m. Suurimman syvyyden
tapaa padon yläpuolella, se oli v. 1904 7.5 m; pienin syvyys,
0. 2 m, on padon alapuolella; keskisyvyys on 2.1 m.
Rannat ovat matalimmat padon yläpuolella, nimittäin
1.4 m länsi- ja 1. 2 m itäpuolella; heti padon alapuolella
ovat taas rannat korkeimmat, nim. vast. 8.0 ja 7.8 m.
Muuten ovat rannat 2 å 3 m:n korkuisia, ja länsirannan
keskikorkeus on 2.3 m, itärannan 2.1 m.
Lähinnä rantaa on alue länsipuolella viljeltyä ja kosken
alaosan kohdalla on Pyhtään pappila. Itäpuolella on
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ja 2 m:n levyinen uittoränni, jonka yläpään pohjakorkeus on 8. 94 m, ja rännin vieressä kulkee nostolaitos
hiomopuita varten. Itäpuolella on taasen 47 m:n pituinen,
puinen kalaporras, jonka yläkynnyksen korkeus on 8. 94 m
ja alakynnyksen 3. 74 m (kuva 168).
Itäisellä rannalla olevaa, aikaisemmin mainittua sahaa
käyttää 100 hv:n höyrykone.
Stockfors'in tehdas käyttää polttoaineena sahajätteitä, joita Strömfors'in tehtaalta kuljetetaan proomuissa
jokea myöten.
Ennen padon rakentamista oli Stockfors lyhyt koski Pyhtään
pappilan kohdalla. Alkuperäisessä koskessa ja myöskin ylempänä
lähellä patoa on patorakenteen yhteydessä toimitettu porausja perkaustöitä, minkä rannoille nostetut kivet selvästi todistavat.

Kuva 167.

Stockfors'in koski (vastavirtaan) 24frv 1911.

padon luona Stockfors'in tehtaan laitokset, jotka Osakeyhtiö Stockfors omistaa, sekä näitten alapuolella viljelyksiä, rakennuksia ja metsämaata.
Itärannan teollisuuslaitoksiin kuuluu v. 1903 perustettu puuhiomo ja saha. Puuhiomo sijaitsee aivan padon
alapuolella ja sitä käyttää 5 turbiinia, jotka, hyödyllisen
putouskorkeuden ollessa 7. 00 m, yhteensä antavat 2,665
hv. Sitäpaitsi käytetään Loosarin sähkölaitoksesta johdettua voimaa. Tehtaan tulokanava on 13 m:n pituinen
ja 24.35 m:n levyinen; sen kynnys on 5.30 m alempana
länsirannalla olevaa kiintopistettä, jonka todellinen korkeus on 11.86 m yli NN.
Kivestä tehdyssä padossa on 18.6 m leveä, vapaa
aukko, jonka voi sulkea kolmella luukulla; padon kynnyskorkeus on 4.3 m alempana kiintopistettä eli 7.56 m
yli NN. Viipurin läänin kuv:ernöörin 13 p. maalisk. 1901
antaman päätöksen mukaan täytyy luukkuja avata jos
vedenpinta padon yläpuolella alkaa nousta yli sen tason,
joka on 1.8 m kiintopistettä alempana, t. s. yli 10.06 m:n
todellisen korkeuden. Länsirannalla on 70 m:n pituinen

Suvantotaipale Stockfors'in ja Stråkön kosken välillä
(taulu V) on 3.50 km:n pituinen ja putousta siinä on 0.42 m.
Pyhtään pappilan kohdalta virtaa ioki n. 0.5 km S-suuntaan, kunnes se itärannalla olevan Pyhtään kirkon luona
leikkaa valtamaantien, jonka jälkeen se ensin tekee lyhyen

Kuva 169.

Kuva 168.

Stockfors'in koski (vastavirtaan) 24fiv 1911.

Kymijoen yli vievä maantiesilta Pyhtään kirkon
luona 24fiv 1911.

kaaren itää kohti ja sitten pitemmän länteen päin Pyhtään
eteläistä kirkonkylää kohti. Tämän kylän alapuolella ja
0. 7 km:n päässä maantien alapuolella kääntyy joki eteläkaakkoon ja jatkuu mainittuun suuntaan n. 0. 8 km:n
matkan itärannalla olevan Stockfors'in kartanon luo.
Tästä kulkee joki edelleen 0. 5 km itäkaakkoon päin, kääntyy taas eteläkaakkoon ja virtaa tässä suunnassa 0.6 km;
sen suunta on 0.4 km:n pituisella loppumatkalla etelälounainen Stråkön koskelle saakka.
Stockfors'in ja Stråkön kosken välinen etäisyys on linnuntietä 3. 20 km ja pitennys siis 9%. Siltapaikan luona
Pyhtään kirkonkylässä, Stockfors'in kartanon kohdalla
ja 400 m Stråkön kosken yläpuolella on joessa pieniä saaria,
joista suurin on 130 m:n pituinen. Joen laajin, 100 m
leveä kohta tällä välillä on n. 300 m Stockfors'in kartanon
yläpuolella ja kapein kohta, 27 m leveä, 100 m Pyhtään
kirkonkylän luona olevan siltapaikan yläpuolella; koko ·
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välin keskileveys on 51 m. Syvyys vaihtelee 1.4 m:stä
Stockfors'in alapuolella 6.4 m:iin Stråkön kosken yläpuolella ja on keskimäärin 3. 9 m. Pohja on milloin kivensekaista soraa milloin savea, ja yhdessä kohden, n. 0.6 km
Stockfors'in kartanon yläpuolella, missä vedennopeus ja
putous ovat suuremmat, on kallioperä lyhyellä matkalla
paljastunut.
Heti Stockfors'in kosken alapuolella on länsiranta
2. 5 m ja itäranta 3. 0 m korkea, mutta ne alenevat sitten
vähitellen Stråkön koskelle päin, niin että 0. 7 km viimeksimainitun kosken yläpuolella niiden korkeus on
ainoastaan 0. 2 m. Itäranta nousee kylläkin vähän lähempänä Stråkön koskea, mutta länsiranta on yhtä matala
koskelle saakka. Kummankin rannan keskikorkeus on
l.O m.
Maat molemmin puolin jokea ovat viljeltyjä ja asuttuja;
länsipuolella on kuitenkin metsää Stråkön kosken luota
aina lähelle Stockfors'in kartanoa ja itäpuolella ulottuu
metsä muutamin kohdin aina rantaan saakka, jota paitsi
kapea kaistale tätä rantaa Stråkön kosken yläpuolella
on niittymaata.
Pyhtään kirkon luona viepi vesijakson yli 65 m:n
pituinen, 4-kaarinen puinen maantiesilta kivisillä pilareilla ja maatuilla (kuva 169), ja Stockfors'in kartanon
luona on joen poikki puupylväille rakennettu n. 80 m
pitkä, yksinkertainen kylätiesilta.
Stråkön koskessa (taulu XVI), jonka muodostaa vesistön poikki kulkeva kalliokynnys, on keskiveden aikana
1. 79 m putousta 200 m:n matkalla. Putouskorkeus on
suuresti riippuvainen meren vedenpinnan korkeudesta,
sillä tämä on vesijakson viimeinen koski. Sen suunta on
lounainen ja sen leveys vaihtelee 42 ja 99 m:n välillä,
ollen keskimäärin 71 m.

Kuva 170.

Stråkön koski (vastavirtaan) 24Jrv 1911.

Virtajuovan vähin syvyys on 0.5 m, suurin syvyys
5.5 m ja keskisyvyys 2. 7 m. Pohja on kalliota ja kivensekaista soraa. Länsiranta on 0. 2 a 1. o m tai keskimäärin
0. 7 m korkea, itäranta 1.2 a 1.8 m ja keskimäärin 1.4 m.

Kosken rantamilla on osaksi metsää, osaksi viljelyksiä ja
rakennuksia.
Stråkön koski, jonka· yläosassa lähellä länsirantaa on
40 m:n pituinen ja 15 m:n levyinen saari, on neulapadoilla
suljettu. Kosken itärannalla on yksikamarinen, 25 m
pitkä ja 8 m leveä, kivestä tehty sulku. Tämä sulku tekee
mahdolliseksi laivaliikkeen l{otkasta Pyhtään kirkonkylään saakka. Sulun yläpuolella on itärannalla 100 m:n
pituinen ja alapuolella samalla rannalla 80 m:n pituinen
paaluille rakennettu laituri. Sulun länsipuole~la on kosken
suuntaan kulkeva uittoruuhi ja neulapadon alapuolella on
lohi- ja siikakalastuslaitteita.

Kuva 171.

Sulku Stråkön kosken luona 24fiv 1911.

Stråkön kosken alapuolella oleva suvantotaipale on
Svartbäck'in lahdessa olevaan laskuunsa saakka 1. 7 kn1
pitkä ja putousta siinä on 0.07 m meren vedenpinnan
keskikorkeuden aikana. N. 400 m Stråkön kosken alapuolella alkaa länsirannalta kaksi pienempää haaraa ja
500 m alempana jakaantuu vesijakso vieläkin useaan suuhaaraan, jotka ympäröivät alavia, tulvaveden peittämiä
saaria. Joen suualueen itäpuolelta ulkonee Svartbäck'in
lahden poikki suoraan etelää kohti Pörtön saaren luo vierinkiviharju, muodostaen saa_rijonon. Näitten saarien ja joen
länsipuolelta etelään päin ulkonevan niemen väliin muodostuu joelle luonnollinen jatko, joka Pörtön saaren länsi.:.
puolella olevan kapean salmen kautta on yhteydessä
Ahvenkosken lahden kanssa. Yhdensuuntaisesti äskenmainitun vierinkiviharjun kanssa ja n. 1.5 km sen itäpuolella kulkee Svartbäck'in lahden yli aikaisemmin Inainittu, Tammijärveltä tuleva vierinkiviharju.
Haaraantumattoman 400 m:n pituisen, Stråkön kosken
alapuolella olevan jokiosan leveys on 38 a 75 m; sen keskileveys on 50 m. Vesisyvyys vaihtelee 2.1 ja 5.6 m:n välillä
ja pohja on kivensekaista soraa ja savea. Suuhaaroista on
pääväylä 2.0 å 5.6 m syvä ja pohja on tässä savea.
Jakaantumattoman välin länsiranta on viljeltyä, 0. 9 a
1. 7 m korkea, itäranta on niittyä ja sen rantakorkeus
vaihtelee l.O:sta 1.2:een m:iin. Suualueella ovat matalat
rantamaat osaksi metsää, osaksi ruohoa kasvavia.
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IV. Vedenkorkeussuhteet Kymijoen vesistössä.
1.

Vedenkorkeushavaintoja ja vesiasteikkoja.

Pisin sarja säännöllisiä vedenkorkeushavaintoja l{ymijoen vesistössä on Vesijärvestä ja Päijänteestä. Samaan
aikaan kun mainittuja järviä yhdistävä kanava ja sulku
rakennettiin antoi nimittäin Tie- ja vesirakennusten ylihallitus asettaa kaksi vesiasteikkoa, toisen ylä- ja toisen
ala-sulkukynnyksen kohdalle.
Havaintojen teko näillä asteikoilla alkoi 3 p :nä heinäk.
1870. Kalkkisten kanavan valmistuttua alettiin 1 p :nä
tammik. 1879 tehdä vedenkorkeushavaintoja kahdella
asteikolla l{alkkisten sulun luona; toinen asteikko sijaitsi
sulun yläkynnyksen luona ja se osotti Päijänteen vedenpinnan korkeutta, toinen, alakynnyksen luona oleva,
ilmaisi Kymijoen vedenpinnan korkeuden Kalkkisten
koskien alapuolella.
l{un Keisarillinen Senaatti kirjelmässä 6 p :ltä maalisk.
1884 oli määrännyt, että kiinteihin vesimerkkeihin verrattuja tietoja Suomen putjehdittavien sisävesistöjen
vedenkorkeuksista oli hankittava, asetettiin mainittuna
vuonna asteikkoj a Keiteleeseen, Pielaveteen ja Liekonveteen, ja näillä asteikoilla on tehty säännöllisesti havaintoja tammik. 1 p :stä 1885 alkaen.
Keiteleen asteikko asetettiin alkujaan n. 1. 5 km itäpuolelle Viitasaaren kirkkoa Kokkilan talon alueelle,
n. 20 m rannasta erään nuottavajan lähelle. 27 p:nä
kesäk. 1895 se muutettiin n. 65 m koilliseen päin samalla
rannalla olevan uimahuoneen luo ja havaintolistoihin
merkittyjen muistutusten mukaan siirrettiin se taas
syysk. loppupuolella 1897 saman talon venevajan luo,
n. 20 m koilliseen alkuperäiseltä paikaltaan. Venevajan
luota siirrettiin asteikko 24 p. elok. 1901 Viitasaaren
kirkon lähellä olevan Haapasalmen kääntösillan luo, missä
se kiinnitettiin mainitun sillan virtapylvääseen ja se on
vieläkin tässä paikassa.
Pielavedessä tehtiin havaintoja aina 1894 vuoden loppuun saakka eräällä asteikolla, joka sijaitsi Pielaveden
pitäjän Rantakylässä. Viimeksimainittuna vuonna tehtiin havaintoja myöskin säännöllisesti sillä asteikolla, joka
vielä 24 p:nä lokak. 1894 sijaitsi Säviän kanavassa, keskivälillä Pielavettä ja Nilakkaa, mutta joka mainittuna
päivänä siirrettiin kanavan yläsuuhun. Samaan aikaan
pystytettiin uusi vesiasteikko Nilakkaan, mainitun kanavan alasuuhun. Vuoden 1895 alkupuoliskolta puuttuu
havaintoja sekä Pielavedestä että Nilakasta, mutta
heinäk. 1 p:stä 1895 alkaen on nykyaikaan saakka jatkuvia
havaintoja säännöllisesti tehty.
Mitä kolmanteen v:na 1884 pystytettyyn asteikkoon
tulee, niin se sijaitsee keskivälillä yhtä korkealla olevia
Liekonvettä ja Ryökäsvettä, jossa se on kiinnitettymHirvensalmen maantiesillan pohjoiseen virtapylvääseen.
Samana vuonna, 1894, kun asteikko asetettiin Nilakan
pohjoispäähän, asetettiin kaksi uutta asteikkoa, nimittäin
Kolun sulun ylä- ja alakynnysten luo. Edellinen näyttää
vedenkorkeuden Nilakassa, jälkimmäinen Pienen-Ras-

Rasvangin ja Virmasveden vedenkorkeuden. Havaintojen teko näillä asteikoilla alkoi 1 p:nä marrask. 1894.
Vuoteen 1900 asti ei Kymijoen vesistössä ollut, paitsi
jo mainittua 10 asteikkoa, muita Tie":- ja vesirakennusten
ylihallituksen alaisia, säännöllisiin havaintoihin käytetvesiasteikkoja. 1) Muutamin paikoin lienee suuremtehtaitten ja uittoväylien luona sitävastoin ollut
yksityisten asettamia asteikkoja.
Vuonna 1900 asetti insinööri A. Granfelt l{ymijoen
hydrometrista tutkimusta varten 16 uutta vesiasteikkoa
jokeen, nimittäin seuraaviin paikkoihin: Ruotsalaiseen
Jyrängön virran yläpuolelle, Koskenniskankosken niskaan,
Mankalan koskien yläpuolelle, l{irkkojärveen Virtasalmen
luo, Pyhäjärven alapuolelle Saukkolan virtaan, l{yöperilän
virran alapuolelle, Keltin koskien yläpuolelle, Myllykosken
yläpuolelle, Anjalankosken ylä- ja alapuolelle, Ahvion
koskien ylä- ja alapuolelle, Pernon koskien yläpuolelle,
Laajakosken yläpuolelle, Parikan haaraantumispaikan
luokse ja Koivukosken yläpuolelle. Vuonna 1901 pystytettiin samaa tarkoitusta varten asteikkoja Voikankosken
yläpuolelle, Kymijokeen Harjunjoen suun kohdalle, Kuusankosken yläpuolelle, Suur-Ahvenkosken haaran maantiesillan luokse sekä Pyhtään kirkon kohdalle, kaikkiaan
5
; vuonna 1902 asetettiin yksi vesiasteikko Tolppakosken yläpuolelle ja v. 1904 yksi Tammijärveen. Hydrometrista tutkimusta varten on siis kaikkiaan pystytetty
23 asteikkoa. Suurin osa näitä asteikkoja on, valitettavasti kyllä, käytetty havaintojen tekoon ainoastaan
lyhyemmän ajanjakson, jonka takia saadut havainnot
ovat sangen epätäydellisiä. Yhtämittaisia havaintosarjoja
on ainoastaan Mankalan koskien yläpuolella, KirkkoPernon koskien yläpuolella, Parikan haaraantumispaikan luona, Tammijärvessä ja Suur-Ahvenkosken
luona olevilta asteikoilta, jotapaitsi myöskin Anjalan alapuolella olevalla asteikolla on tehty säännöllisesti havaintoja 21 p:stä huhtik. 1901 alkaen.
l{esäk. 10 p. 1909' alettiin tehdä säännöllisiä vedenkorkeushavaintoja kahdella uudella aseteikolla siinä vesijaksossa, joka pohjoisesta päin Haapakosken kautta
laskee Päijänteeseen; asteikot sijaitsevat Kuhankosken
ja alapuolella.
Vuosina 1908 ja 1909 on Hydrografinen toimisto sekä
uudistanut vanhoja l{ymijoen vesistössä olevia asteikkoja,
että myöskin pystyttänyt suuren joukon uusia. MuutaInilla aikaisemmin mainituilla vanhemmilla asteikoilla on
havaintojen teko tykkänään lopetettu, ja toisien asemasta
on asetettu uusia sopivammille paikoille. Edellisten joukkoon kuuluvat seuraavat vesiasteikot, nim.: Tolppakosken
1)

Jyväsjärvessä Jyväskylän luona on- tehty vedenkorkeushavaintoja toukokuusta 1867 alkaen kesäkuuhun 1870. Koska
ei kuitenkaan ole minkäänlaisia tietoja asteikon nollapisteen
korkeudesta, ovat nämä havainnot ilman merkitystä.
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yläpuolella, Kyöperilän virran alapuolella, Harjunjoen
suulla, Laajakosken yläpuolella, Koivukosken yläpuolella
sekä Pyhtään kirkon kohdalla maantiesillan luona olevat
asteikot. Jälkimmäisiä ovat asteikot Koskenniskankosken
luona, l{eltin koskien yläpuolella, Ahvion alimman kosken
luona ja Suur-Ahvenkosken maantiesillan luona.
l{oskenniskankosken luona oli asteikko aikaisemmin
kosken niskalla ja ilmaisi vedenpinnankorkeuden, joka oli
5 a 6 cm Konniveden vedenpintaa alempana; tämän asemasta on uusi asteikko asetettu järveen. Myöskin Keitin
koskien yläpuolella on asteikko siirretty kappaleen matkaa
alemmaksi jokeen. Ahvion koskien luona on alempi, aikaisemmin viimeisen kosken yläpuolella sijaitseva asteikko
siirretty tämän kosken alapuolelle ja Suur-Ahvenkosken
haaran sillasta on asteikko muutettu Pien-Ahvenkosken
haaran maantiesillan luokse. '
Nykyään tehdään Kymijoen vesistössä havaintoja
114:ta asteikolla, joista kuitenkin kahdella, nim. !{uhankosken ylä- ja alapuolella olevilla, tehdään havaintoja
ainoastaan toistaiseksi, eivätkä ne kuulu pysyvien asteikkojen joukkoon. Näitten luku on siis 112, jotenka, kun
joen koko sadealue on 36,716.5 km 2 , kutakin asteikkoa
kohti tulee 327.8 km 2 :n suuruinen ala. Viitasaaren reitissä
on 13 asteikkoa, Saarijärven reitissä 8, Rautalammin
reitissä 20, näiden reittien yhteisellä laskulla Päijänteeseen
4, Mäntyharjun reitissä 11, Päijänteessä ja tähän laskevissa pienemmissä reiteissä 20, Räävelinjärven vesijaksossa 1, Valkealan reitissä 5 sekä Kymijoessa 30. Niissä
paikoissa, missä on sekä korkean- että matalanveden
asteikkoja, ovat nämä lasketut yhtenä ainoana asteikkona,
ja erästä Heinolan kohdalla Jyrängön virran yläpuolella
olevaa vertailuasteikkoa ei ole lukuun otettu.
Hydrografiseen karttaan, taulu I, ovat kaikki 112
asteikkoa merkityt mustalla kolmiolla ja numerolla.
Numeroidessa on seurattu samaa periaatetta kuin karttaa
tehdessä, niin että numeroiminen on alkanut päävesijaksona pidetyn Viitasaaren reitin lähteiltä. Asteikkojen
paikoista on annettu lähempiä tietoja Nidoksessa 2,
sivv. 2-17 otsakkeella: Vesiasteikkoasemien luettelo, ja
tauluilla XXIV-XXVI, 3:s Nidos, on kaikkien asemien
yksityiskohtaiset asemakartat.
Asteikkojen valvonta kuuluu vuodesta 1908 alkaen
Hydrografiselle toimistolle, ellei oteta lukuun asteikkoja
Vesijärven, Kalkkisten ja Kolun sulkujen ja Säviän kanavan luona sekä Keiteleessä, jotka ovat Päijänteen piirin
piiriinsinöörin valvonnan alaisia.
1889 vuoden loppuun saakka tehtiin vedenkorkeushavaintoja käyttämällä jalkoihin ja kymmenystuumiin
jaettuja asteikkoja. Mainitun vuoden loppupuolella asetettiin metriasteikot jalkaasteikkojen sijaan ja havain- ,
tojen teko näiden mukaan alkoi 1 p. tammik. 1890. Ennen
v. 1896 tehtiin vedenkorkeushavaintoja tavallisesti 4
kertaa kuukaudessa, nim. 1, 8, 16 ja 24 p:nä, luultavasti
kl. 9 e. p. p., päättäen muutamina vuosina 1890-luvun
alkupuolella käytettyjen, painettujen listojen otsakkeesta.
Syysk. 14 p. 1895 julkaisi Tie- ja vesirakennusten ylihallitus: >>Määräyksiä siitä, mitä on huomattava vedenkorkeushavaintoasemia perustettaessa ja vedenkorkeus-

havaintoja tehtäessä.>> Näitten määräysten mukaan oli
>>kaikkien kanavien ja sulkujen luo sekä maan kulkuneuvoja varten merkityksestä oleviin vesijaksoihin ja järviin perustettava kahdenlaatuisia, I:sen ja II:sen luokan,
vedenkorkeushavaintoasemia.>>
I luokan asemilla oli vedenkorkeushavaintoja tehtävä joka päivä, II:sen luokan asemilla 1, 4, 8, 12, 16,
20, 24 ja 28 p. joka kuukautena, huhtik.-syysk. aikana
kl. 7 aamulla, muun vuoden aikana kl. 8. Tämän mukaan
tehtiin tammik. 1 p :stä 1896 alkaen joka päivä vedenkorkeushavaintoja Vesijärven, Kalkkisten ja Kalun sulkujen sekä Säviän kanavan luona olevilla asteikoilla,
jotavastoin Keiteleen ja Liekonveden asteikoilla havainnot
tavallisesti tehtiin 8 kertaa kuussa.
Useimmilla ins. Granfelt'in Kymijokeen asettamilla
asteikoilla tehtiin jokapäiväisiä havaintoja.
Kaikilla Hydrografisen toimiston alaisilla vedenkorkeushavaintoasemilla l{ymijoen vesistössä tehdään vedenkorkeushavaintoja joka päivä kl. 8 e. p. p., paitsi niillä
asemilla, missä on itsestääntoimivia vedenkorkeusmittareita. Näillä asteikoilla tehdään havaintoja kerta viikossa
samalla kun uusi paperi asetetaan koneeseen.
Vanhemmat vesiasteikot ovat luultavasti olleet puisia ja
merkit ja numerot on niihin tehty leikkaamalla. Poikkeuksena tästä oli Vesijärven sulun yläkynnyksen luona oleva
jalkaasteikko, joka oli hakattu kanavan yli vievän rullasillan maatukeen.
V. 1897 asetettiin vanhojen puuasteikkojen sijalle
m:hin, dm:hin ja cm:hin jaetut, mustan-valkeat emaljoidut
levyasteikot, jotka ruuvattiin kiinni asteikkoperustaan
kiinnitettyihin lankkuihin. Ins. Granfelt'in asettamista
asteikoista olivat toiset puisia, toiset emaljoitua levyä.
Tämän kaltaisia levyasteikkoja on vesistössä vieläkin
Säviän kanavan ja Kalun sekä Kalkkisten sulkujen luona;

Kuva 172.

Asteikko n:o 23 Vatiajärvessä 28/vn 1908.
21

162

Kuhankosken luona olevat tilapäiset asteikot ovat molemmat puisia. Kaikilla muilla vedenkorkeushavaintoasemilla ovat asteikot toimiston keksimän uuden mallin
mukaisia. Koska nimittäin on huomattu, että jäät sangen
helposti turmelevat aikaisemmin käytettyjen levyasteikkojen emaljin, on toimisto teettänyt asteikkoja sinkatusta rautalevystä, jonka syrjiin on leikattu 2 cm:n levyiset hampaat saman levyisine väleineen. K.olme tällaista
hammasta ynnä niiden kaksi väliaukkoa muodostavat
yhden dm-välin ja nämä välit ovat vuorottain levyn
kummassakin syrjässä. Tämä helpottaa havaintojen
tekoa ja tekee sen mahdolliseksi joskin dm-numerot häviävät. Mainitut numerot- ovat ohutta messinkilevyä, ja ne
on kiinnijuotettu asteikkoon. Asteikot tehdään 5 mm:n
paksuisesta, 120 mm :n levyisestä levystä m :n pituisissa
kappaleissa, ja näitä kappaleita kiinnitetään ruuveilla
tarvittava määrä peräkkäin puuparruun, joka vuorostaan
kiinnitetään lujasti pulteilla liikkumattamaan esineeseen,
kuten kallioon, maakiveen, siltapatsaaseen j. n. e. Kaksi
peräkkäin seuraavaa m-kappaletta yhdistetään toisiinsa
messinkilevyllä, joka samalla on roomalaismerkkinen
m-numero (kuvat 172 ja 173).

Kuva 173.

Asteikko n :o 24 Saravedessä

2 1/vn

messinkiputkessa B, jonka läpimitta on 35 mm. Putken
B:n pohjan läpi kulkee 120 mm pitkä lasiputki 4 mm:n
sisäisellä läpimitalla ja tämän kautta on elohopea yhteydessä sen elohopean kanssa, joka on ulommaisessa mes-

L

1908.

Kymijoen vesistössä on 5:ssä eri paikassa, paitsi tämän
kaltaisia asteikkoja, myöskin itsestään toimivia vedenkorkeusmittareita, nim. 2 Päijänteessä, toinen pohjois- _
päässä Haapakosken alapuolella, toinen eteläpäässä Kopsuonlahdessa, yksi Konnivedessä, yksi Pyhäjärvessä ja
yksi Tammijärvessä.
Näiden >>mareografiem>, jotka professori A. Petrelius
on keksinyt ja valtiomekaanikko V. Falck-Rasmussen
valmistanut, perusaale on seuraava.
Sen sijaan että koho useimmissa limnigrafityypeissä
lepää suoraan vedenpinnalla, on Petreliuksen koneessa
kohoA (kuva 174) elohopeapinnalla n. 300 mm:n pituisessa

Kuva 174. Mareografin alaosa (mittakaava 1 : 2).

sinkiputkessa D 50 mm:n sisäisellä läpimitalla. Alapäästään suljettu putki D on yläpäässä pienten, seinään tehtyjen aukkojen kautta yhteydessä sitä ympäröivän putken E :n kanssa. Viimeksimainitun, läpimitaltaan 70 mm
laajan putken pohjassa on ranalla varustettu aukko F,
muuten se on kokonaan suljettu. Putkien D:n ja E:n
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väli ja edellinen putki elohopean yläpuolella ovat kokonaan
täytetyt parafiiniöljyllä. Putki E on vuorostaan läpiInitaltaan 105 mm laajan sekä ylä- että alapäästään
suljetun kuparisylinterin H:n ympäröimä ja tässä on
ainoastaan yhdellä sivulla 3 mm:n aukko I, jonka kautta
ulkopuolinen vesi on yhteydessä putkien H:n ja E:n
välin täyttävän veden kanssa.
l{un kone toimii, on sen äsken selitetty osa n. 2 In
keskivedenpinnan alapuolella, kiinniruuvattuna n. 70
mm:n läpimittaisen rautaputken K:n alapäähän. Tämä
putki ulottuu vedenpinnan yläpuolelle. Vedenpaine koneessa vaikuttaa aukon F kautta parafiiniöljyyn sekä
tämän kautta elohopeaan putkissa D, C ja B. Ulkopuolisen
vedenpinnan korkeuden vaihtelut siirtyvät pienennettyinä
elohopeapinnalle säiliössä B ja vaikuttavat siten myöskin
kohoon A. Putken läpimitta on valittu niin, että kohon
siirtyminen pystysuorassa suunnassa on 1/2o osa vedenkorkeusvaihtelusta.

ja korkeus 170 mm, tekee, kun sen sisällä oleva kellokoneisto on käynnissä, yhden kierroksen viikossa.
Rautaputki K, johon kone on yhdistetty, on toimiston
Kymijoen vesistöön rakentamissa mareografeissa jyrkkään kallioseinään kiinnitettyjen rautakonsoolien varassa.
Putki riippuu kahdesta rautoihin liitetystä ruuvista ja sen
alaosa kulkee kallioseinään lähelle vedenpintaa kiinnitetyn
renkaan läpi, joka on varustettu kolmella ruuvilla putken
pystysuoraan asentoon asettamista varten.
Koneen piirtävä yläosa on pienen rakennuksen sisässä,
jonka muoto näkyy kuvassa 176.
l{oska koneen koho on syvällä vedenpinnan alla sekä
lepää elohopeapinnalla, ja koska nikkelilangalla, joka
siirtää kohon liikkeet piirtävälle kynälle, ja putkella K,
johon rumpu on kiinnitetty, on melkein sama laajenemiskoeffisientti, niin ei tarvita erityisiä laitteita koneen suojelemista varten lämpötilavaihteluilta ja jäiltä.

Kuva 176.

Kuva 175. Mareografin piirtävä osa.

Koho A, joka on haulilla täytetty, ylä- ja alapäästään
eboniittilevyillä suljettu lasiputki, on varustettu kolmella
eboniittirattaalla, jotka kohon liikkuessa pyörivät putken
B :n lasitettua sisäseinää pitkin. Kohoon on kiinnitetty
nikkelilanka L, jonka toinen pää kulkee putkeen K kiinnitetyn aluminiumirattaan yli ja langan pitää jännitettynä
sen tässä päässä oleva vastapaino (kts. kuvaa 175). Putken
l{:n yläpuolella on nikkelilankaan liitetty piirtävä kynä,
joka kiertävän, pystysuoran sylinterin pinnalla olevalle
paperille piirtää vedenkorkeuskäyrän korkeuskaavassa
1 : 20. Samalle paperille piirtää kaksi pystysuoraan
metallitaukoon kiinnitettyä kynää omat vaakasuorat viivansa, jotka ovat tarpeen vedenkorkeuksia käyristä mitatessa. Pystysuora sylinteri, jonka läpimitta on 95 mm

Päjänteen pohjoispäässä sijaitseva mareografi
20fvii 1909.

Jokaisen vesiasteikon läheisyyteen on asetettu kiintopiste, johon verraten asteikon nollapisteen korkeus on
määrätty. Suuri osa näitä kiintopisteitä on yhdistetty
tarkkavaakitusverkkoon, ja näiden kiintopisteiden sekä
vastaavien asteikkojen nollapisteiden korkeudet voidaan
sen takia verrata Suomen tarkkavaakituksen nollapintaan
(NN), joka toimitettujen laskujen mukaan on 0.115 m
alempana meren keskivedenpintaa 10-vuotiskautena 1900
-1909. 1)
Niinpä on niistä 45 asteikosta, jotka sijaitsevat pohjoisesta käsin Päijänteeseen laskevassa 3 suuressa reitissä,
25 yhdistetty tarkkavaakitusverkkoon, jotapaitsi 3:n
asteikon nollapisteen korkeus on punnittu lähimmästä
tarkkavaakituskiintopisteestä tyynen vedenpinnan avulla.
Jäljellä olevasta 17 asteikosta, joita ei ole voitu yhdistää
tarkkavaakitukseen, on 12 Rautalammin reitissä.
Päijänteessä ja sen pienemmissä lisävesissä on 9 vaakitusverkkoon yhdistettyä asteikkoa, jotavastoin 11 asteik1)

Suomen tarkkavaakitus 1892-1910, sivu XXXVIII.
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koa on verrattu ainoastaan kiintopisteisiinsä; Mäntyharjun reitissä ovat vastaavat luvut 6 ja 3. Valkealan
reitin asteikoista on 1 välittömästi yhdistetty vaakitusverkkoon, ja Räävelinjärven vesijakson ainoa asteikko on
verrattu ainoastaan omaan kiintopisteeseensä. lVIäntyharjun reitissä on 2:n ja Valkealan reitissä 4:n asteikon
nollapisteet määrätty yllämainitulla tavalla tyynen vedenpinnan avulla. lVIitä vihdoin itse jokeen tulee, on sitä
myöten toimitettu tarkkavaakitus ja tähän on joen 28
asteikkoa yhdistetty; ainoastaan asteikko N :o 73 Pyhäjärvessä ei yhdy vaakitukseen, ja I-(onniveden asteikon
N :o 69 nollapiste on määrätty vedenpinnan avulla.
Tarkkavaakituksen avulla on voitu tarkkaan Inäärätä
lukuisten I-(ymijoen vesistössä olevien isompien järvien
vedenpintojen absoluutinen korkeus. Asteikkoasemain
luettelossa, sivut 2-17, 2:n Nidos, ovat sekä asteikot että
niihin kuuluvat kiintopisteet lähemmin selitetyt, jotapaitsi
asteikkojen nollapisteiden korkeus, verrattuna kiintopisteeseen sekä 1nyöskin tarkkavaakitukseen, jos ne ovat
siihen yhdistetyt, on erikseen merkitty nollapintaan NN
verrattuna.
Mitä asteikkojen nollapisteiden korkeuteen tulee, ovat
useiden vanhempien asteikkojen nollapisteet vuosien
kuluessa muuttuneet. Taulukoissa olevat luvut perustuvat
nykyisiin oloihin ja kaikki tähän julkaisuun otetut vedenkorkeushavaintotulokset ovat verratut nykyisiin nollapisteihin. Kartoille taul. XXIV -XXVI, 3:ssa Nidoksessa,
ovat kaikki asteikot kiintopisteineen sekä kiintopisteiden
ja nollapisteiden korkeudet merkityt.

Seuraavassa esitetään lyhyesti kaikki ne tiedot, jotka
käsillä olevista asiakirjoista on saatu asteikkonollapisteiden
muutoksista.
Asteikko N:o 11 Keiteleessä, Haapasalmen kääntösillan luona, oli, kuten aikaisemmin Inainittiin, alkuaan
I-(okkilan talon rannassa, josta se siirrettiin nykyiseen
paikkaansa elok. 24 p. 1901.
I-(okkilan talon nuottavaj an lähelle asetetun ensimäisen asteikon nollapisteen asemasta, silloin kun se v. 1884
pystytettiin, ei ole tietoja, mutta havaintolistoihin vuodelta 1894 on merkitty, että alkuperäinen Inatalin vedenkorkeus 0 on 0. 80 m rannalla asteikon vieressä olevan
kiintopisteen alapuolella.
Kun asteikko kesäk. 27 p. 1895 muutettiin I-(okkilan
talon uimahuoneen luo, asetettiin nollapiste 0. 80 m mainitun kiintopisteen alapuolelle, kuten ins. I-(. R. v. Willebrand'in mainittuna päivänä teke1nästä asteikkopaikan
asemakartasta käy selville. Syyskuun loppupuolella 1897,
luultavasti samalla kun puuasteikon sijaan asetettiin
emaljoitu levyasteikko, lienee asteikko siirretty uimahuoneen luota talon venevajan luokse, joka sijaitsi uimahuoneen ja nuottavaj an keski välillä. Vaikkakaan tästä
siirtämisestä ei ole tarkempia tietoja on se hyvin luultavaa, sillä havaintolistoihin on asteikon paikaksi ennen
1 p. lokak. 1897 merkitty I-(okkilan uimahuone, mutta
mainitun päivän jälkeen saman talon venevaja.
Piiriisinääri I. 0. Telenin 24 p:nä elok. 1901laatiman
pöytäkirjan mukaan oli levyasteikon nollapiste mainittuna

päivänä 2 m alempana vanhan puuasteikon nollapistettä.
Havaintojen tekoa jatkettiin kuitenkin pitämällä 2 m:n
viivaa nollana ja siten se jatkuu keskeytymättä. YlläInainittuna päivänä, 24 p. elok. 1901, asetettiin uusi
asteikko I-(eiteleeseen lähelle Viitasaaren kirkkoa Haapasalmen kääntösillan luo.
Vanhalla asteikolla tehtiin havaintoja kuitenkin mainitun vuoden loppuun saakka. Aikaisemmin mainitun,
piiriinsinööri Telenin laatimaan pöytäkirjan ja havaintomukaan oli vedenpinta I-(okkilan talon rannassa
toimituspäivänä 0.085 m käytettyä nollapistettä ( = 2 m:n
viiva emaljoidulla asteikolla) ylempänä ja 0.83 m ranolevaa kiintopistettä alempana, joten nollapiste
oli 0. 915 m alapuolella kiintopistettä. Lokak. 1 p :stä
24 p:ään 1901 oli siis asteikon nollapiste
laskenut 0.115 m. Tämä seikka on otettu huomioon kun
havainnot ovat muutetut nykyiseen nollapisteeseen verratuiksi.
Uuden, v. 1901 Haapasalmen luokse pystytetyn asteikon nollapiste asetettiin vedenpinnan avulla smnaan
korkeuteen kuin vanhan levyasteikon nollapiste.
Uuden asteikon lähelle tehtiin kiintopiste, jonka korkeus vaakituksen kautta huomattiin olevan 4. 38 m asteikkonollapistettä ylempänä. Myöskin Haapasalmen asteikon
havainnoissa on 2 m :n viivaa pidetty nollana.
Elok. 4 p. 1909 pystytti ins. A. Fabricius Haapasalmeen uuden asteikon, joka kiinnitettiin kääntösilJan
virtapilariin ja jonka nollapiste asetettiin 1 m ylemmäksi
vanhan asteikon nollapistettä ja 4.667 m alemmaksi uutta,
102.659 m yli NN olevaa kiintopistettä. Samalla tarkastettiin vanhan asteikon nollapistettä, ja huomattiin sen
olevan 4.373 m alempana v. 1901 tehtyä kiintopistettä;
se oli siis pysynyt melkein muuttumattomana.
Kaikki tässä julkaisussa olevat tiedot vedenkorkeuksista taulukoissa sivv. 21-26, 2:n Nidos, sekä
Inyöskin käyrät tauluilla XXVII-XXVIII, 3:as Niovat verratut toimiston uuden asteikon nollapisteeseen.
Asteikko N:o 27 Pielavedessä sijaitsi vuosina 1885-1894 Pielaveden pitäjän Rantakylän rannassa. ViimeksiInainittuna vuonna pystytettiin tämän sijaan uusi asteikko
Säviän kanavan yläsuuhun.
Alkuperäisen asteikon nollapisteestä ei ole löytynyt
Inuita tietoja, kuin mitä piiriinsinööri I. 0. Telenin kirje
Tie- ja vesirakennusten ylihallitukselle sisältää. Tässä,
jouluk. 13 p:nä 1894 päivätyssä kirjeessä ilmoitetaan,
että 7 p:nä samassa kuussa kanavan luona ja Rantakylässä
olevia asteikkoja verratessa edellinen näytti vedenpinnan
korkeudeksi 2.087 m ja jälkimmäinen 0.115 m, mutta koska
viimeksimainitun asteikon havaitsija, R. Pulkkinen, tätä
ennen havaintoja tehdessä oli käyttänyt 0.1 m ylempänä
olevaa nollapistettä, niin vastaa vedenpinnan korkeus
2.087 m uudella asteikolla oikeastaan 0.015 1n:n korkeutta
vanhalla asteikolla. Tämän mukaan olisi siis ennen v.
1895 tehtyihin asteikkolukemiin lisättävä 2.072 m. Samaan
tuloksiin tullaan myöskin, jos verrataan molemmilta
asteikoilta tehtyjä lukemia lokak. 24 p:stä 1894-tammik.
15 p :ään 1895, jona aikana kumpaisellakin asteikolla on
havaintoja tehty, Jos otetaan uudelta ja vanhalta astei-

165

kolta samaan aikaan tehtyjen vedenkorkeuslukemain ero,
saadaan nimittäin:

eli keskimäärin =

24fx
1/xi
8/xi
16/xi
24/xi
1/xn
8/xn
16/xn
24/xn
1/I
2.07

2.06
2.07
2.07
2.08
2.06
2.08
2.06
2.05
2.07
2.08

1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1894
1895
rn.

Mitä asteikon N :o 27 nollapisteen asernaan jälkeen 1 p.
heinäk. 1895 tulee, niin on insinööri A. Ahonen merkinnyt v:n 1896 lokakuun havaintolistaan, että nollapiste on
2.465 m asteikon kiintopistettä alempanajaNilakan asteikon (N :o 28) nollapiste taasen 2. 545 m samaa kiintopistettä alempana. Insinööri R. Tennberg'in joulukuussa
1897 tekemässä asemakartassa ovat aivan samat luvut,
mutta vaihdoksissa, niin että Pielavedessä olevan asteikon
2.545 m jaNilakan asteikon
nollapisteen korkeus on
2.465 m. Havaintolistaan v:lta 1896 kirjoitetut luvut
lienevät kuitenkin monesta syystä epäluotettavia, samaten
kuin ilmoitukset 1897 vuoden kartallakin. Insinööri
A. Fabriciuksen syysk. 29 p:nä 1910 toimittaman vaakituksen mukaan oli asteikon N :o 27 nollapiste 2. 665 m
alernpana yllämainitulle kartalle merkittyä kiintopistettä,
ja asteikon N :o 28 nollapiste 2. 633 m alempana samaa
kiintopistettä. Jos ins. Ahosen ilmoiltamat luvut olisivat
oikeat, niin olisi siis Pielaveden asteikko sitten vuoden
1896 laskenut 0.20 m jaNilakan asteikko 0.088 rn samaan
aikaan; käyttämällä ins. Tennberg'in kartalla olevia
arvoja saadaan laskemiset sitten vuoden 1897 0.12 ja
0.168 m:ksi.
Jos kuitenkin verrataan vuosikeskiarvoja Nilakan
vedenpinnankorkeuksista, jotka on määr~ätty asteikolla
N:o 28 Säviän kanavan luona ja asteikolla N:o 29, rnikä
on kiinnitetty Kolun kivestä tehtyyn sulkuun ja jonka
sentakia korkeutensa suhteen voi pitää jotakuinkin muuttumattomana, niin saadaan rnainituista vuosikeskiarvoista seuraavat korkeuserot, nirnittäin:
vuodelta 1896
>)
1897
))
1898
))
1899
>)
1900
1901
))
1902
))
1903
))
1904
))
1905
))
1906
))
1907
))
1908
>)
1909

-

0.14
0.13
0.15
0.17
0.15
0.14
0.13
0.11
0.12
0.11
0.10
0.12
0.12
0.13

m

m
lll
lll

m
lll

n1
lll

m
111
m
Ill

m
m

Jos asteikko N :o 28 olisi laskenut 0. 09 rn, vast. 0.17 m,
olisi tällaisen laskemisen pitänyt käydä selville yllärnainituista erotuksista.
Yksi seikka, mikä rnyöskin osottaa lokakuun havaintolistaan vuodelta 1896 rnerkittyjen lukujen epäluotettavaisuutta, on se, että samaan listaan tehdyn muistutuksen
rnukaan putous kanavassa olisi ollut 0. 033 m, jotavastoin
vedenkorkeusluvut toirnitustilaisuuden aikana antavat
0.18 m :n putouksen.
Näin ollen täytyy, jos tahtoo käyttää kaikkia Pielavedessä tehtyjä havaintoja, otaksua ett'ei asteikon N :o 27
nollapiste ole suuresti muuttunut sen jälkeen kun asteikko
1894 v:n loppupuolella pystytettiin.
Tällaisen otaksuman todistaa jossain määrin oikeaksi
alla oleva taulukko, joka sisältää Pielaveden ja Nilakan
välisen putouksen keskiarvot eri vuosina.
Vuoden 1895 loppupuoliskolla oli putous keskim. 2 cm
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Suuri putous vuosina 1898 ja 1899 riippuu suuresta
vedenkorkeudesta näinä vuosina. Otaksurnalla että asteikko N:o 28 Nilakassa olisi pysynyt rnuuttumatta,
rnutta sitävastoin asteikko N :o 27 Pielavedessä olisi laskenut jälkeen vv:n 1896 ja 1897, saataisiin putoukselle mainittuina vuosina vieläkin suurempia arvoja.
l\1ahdollista kyllä on, että sekä asteikko N :o 27 Pielavedessä kuin myöskin N :o 28 Nilakassa korkeuteensa
nähden ovat muuttuneet, varsinkin kun nämät asteikot
ovat kiinnitetyt sisäänlyötyihin puupaaluihin, mutta yllämainittujen seikkojen johdosta ei kuitenkaan muutosten,
mikäli ne koskevat aikakautta 1896--1909, pitäisi nousta
4 a 5 crn:ä suuremmiksi.
l{aikki Pielavedessä tehdyt vedenkorkeushavainnot,
verrattuina Säviän kanavan luona olevaan asteikkoon,
ovat taulukoissa sivv. 32--38, 2:n Nidos, ja tulos on
grafisesti esitetty tauluilla XXIX ja XXX, 3:s Nidos.
l{un havaintoja ei ole 1895 v:n alkupuoliskolta, on koko
aika jaettu kahteen aj anj aksoon, toinen 1885-1894,
toinen 1896-1909, joita on erikseen käsitelty. Taulukoissa, sivv. 32-38, on asteikon nollapisteen korkeus,
verrattuna sen kiintopisteeseen, ilmaistu ins. Ahosen
2.465 m:ksi,
v. 1896 antaman ilmoituksen mukaan
rnutta asteikkoasemain luettelossa, siv. 5, on oikea arvo
- 2.665 m.
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Asteikko N:o 28 Nilakassa sijaitsee Säviän kanavan
alasuun kohdalla, ulkopuolella kanavapengertä. Äskenmainittujen seikkojen perusteella voi otaksua sen pysyneen
korkeutensa puolesta muuttumattomana koko havaintokauden aikana eli lokak. 24 p:stä v. 1894 alkaen, jolloin se
pystytettiin.
Myöskin tämän asteikon nollapistekorkeus yli kiintopisteen on taulukoissa, sivv. 38-41, saanut väärän arvon;
oikea korkeus
2.633 m on sille annettu luettelossa
siv. 5. Taululla XXXI ovat havainnot grafisesti esitetyt.
Asteikko N:o 29 Kolun kanavassa on kiinnitetty Kolun
kaksikamarisen kivisulun muuriin, yläpuolelle ylintä sulkuporttia ja sen voidaan otaksua ilmaisevan Nilakan vedenpinnan korkeutta, vaikkakin se sijaitsee kanavassa n.
2 km:n päässä järvestä. Sillä on tehty havaintoja marrask.
1 p:stä v. 1894 alkaen.
Ins. R. Tennbergin joulukuussa v. 1897 laatiinan
kartan mukaan olisi asteikon nollapiste 3. 36 m alempana,
n. 10 m:n päässä asteikon pohjoispuolella olevaa kiintopistettä, 1nikä nyttemmin on hävitetty.
Insinööri Å. Fabriciuksen syysk. 29 p:nä 1910 toimittaman vaakituksen mukaan on nollapiste 3. 635 In alapuolella uutta, sulkumuuriin asteikon viereen asetettua
kiintopistettä; sulkukynnyksen korkeus samaan kiinto3. 91 m.
pisteeseen verrattuna on
Sulun rakenteen johdosta ei liene nollapisteen muutosta perustan laskemisen takia tapahtunut.
Pienessä- Rasvangissa olevan asteikon N :o 30, joka on
kiinnitetty kivimuuriin Kolun sulun alimman sulkuportin alapuolelle, nollapisteen korkeus on ins. R. Tennberg'in äskenmainitun kartan mukaan
7. 83 m, hävitettyyn, sulun luona olleeseen kiintopisteeseen verrattuna
ja ins. Å. Fabriciuksen punnituksen mukaan 29 p. syysk.
1910 on nollapiste 8.128 m alempana sulkumuurissa asteikon N :o 29 luona olevaa kiintopistettä.
Sulun alakynnys on 8. 20 m alapuolella viimeksimainittua kiintopistettä.
Myöskin asteikkoa N :o 30 täytyy pitää muuttumattomana.
Asteikkojen N :o 29 ja N :o 30 nollapisteiden korkeusero on Tennbergin kartan mukaan 4.4 7 m ja Å. Fabriciuksen vaakituksen mukaan 4.49 m.
I<-ootut havaintotulokset asteikoilta N :o 29 ja N :o 30
ovat julkaistut taulukoissa, sivv. 42-49, 2:n Nidos, ja
jälkimmäiselle asteikolle ovat vedenkorkeuskäyrät piirretyt taululle XXXII, 3:as Nidos.
Asteikko N:o 62 Vesijärvessä on kiinnitetty Vesijärven
sulun yläpäähän ja se on, kuten aikaisemmin mainittiin,
toinen niistä I<-ymijoen vesistön kahdesta asteikosta, joilta
on olemassa pisinaikaiset havaintosarjat, nimittäin aina
heinäk. 3 p :stä v. 1870 alkaen; toinen on asteikko N :o 63.
Asteikon nollapiste on verrattu Päijänteen piiriinsinöörikonttoorin asettamaan kiintopisteeseen, joka on sulun
itäpuolella kiveen hakattu renkaanmuotoinen merkki.
Tämän kiintopisteen korkeus on insinööri E. W. Skogströmin kesällä 1899 toimittaman Kymijoen tarkkavaakituksen mukaan 81.463 m yli NN. Toinen lähellä oleva,
samaan vaakitukseen kuuluva kiintopiste on sulkumuuriin
kiinnitetty pronssipultti, jonka korkeus on 82.213 m

yli NN. Näinä kiintopisteet ovat äskettäin hävitetyt kun
sulkua alettiin uudestaan rakentaa ja niitten asemasta on
kiintopiste kiinnitetty kääntösillan perustaan.
Asteikon nollapisteen korkeutena on tässä julkaisussa
käytetty ins. Skogströmin heinäk. 1899 määräämää arvoa,
jonka mukaan nollapiste on 2. 832 m alempana piirin
kiintopistettä ja 3.582 In alempana pronssipulttia, eli
78.631 m yli NN.
Punnitessa huomasi insinööri 0. Sjöblom elok. 6 p :nä
1908 nollapisteen olevan 3.575 m ja heinäk. 17 p:nä 1909
3.
m pronssipulttia alempana. I<-uitenkin on Skogströmin saamaa arvoa käytetty, kosl{a se on tarkkavaakituksen avulla määrätty.
Nollapisteen korkeudesta ennen vuotta 1899 on ainoastaan yksi ilmoitus. Ins. R. Tennbergin syysk. 1897 laatimaan karttaan on nimittäin Inerkitty nollapisteen olevan
2. 828 1n piirin kiintopisteen alapuolella. Tämä arvo
vastaa 78.635 m:n korkeutta yli NN, mikä on ainoastaan
4 m1n suurempi kuin ins. Skogström'in määrään1ä arvo.
Koska alkuperäinen, aina vuoden 1890 loppuun saakka
käytetty jalka-asteikko oli hakattu kanavan yli vievän
rullasillan maatukeen, on jäiestäpäin voitu määrätä sen
korkeus. Elok. 6 p. 1908 toimitti ins. 0. Sjöblom tämän
määräämisen ja sai hän nollapisteen todelliseksi korkeudeksi 78.637 m, joka arvo on ainoastaan 6 mm otaksuttua
arvoa suurempi.
Asteikko N :o 62 on ollut kiinnitettynä paaluille perustettuun maatukeen ja sentähden voi otaksua ett' ei se ole
korkeudelleen muuttunut. Sulun yläkynnyksen korkeus
oli v. 1909 vaakitessa 77.18 a 77.23 m yli NN.
Vedenkorkeushavaintojen tulokset asteil~olta N :o 62
ovat taulukoissa sivv. 60-69, sekä näiden grafinen esitys
tauluilla XXXIII ja XXXIV.
Asteikko N:o 63 Päijänteessä sijaitsee Vesijärven
sulun alapään kohdalla, ja sen nollapiste on ins. Skogströmin vaakituksen mukaan vuodelta 1899 5.651 m
yllä1nainittua piirin kiintopistettä alempana, sekä 6.401 In
sulun yläpään luona olevaa pronssipulttia ale1npana, eli
75.812 m yli NN.
Insinööri 0. Sjöblom sai vaakitessa heinäk. 1909 asteikon nollapisteen ja pronssipultin korkeuseron 6.406 m:ksi,
ja insinööri R. Tennbergin v. 1897 tekemän kartan mukaan
oli nollapiste ·silloin 5. 64 7 m piirin kiintopistettä alempana.
Tarkkavaakituksen kautta saatu arvo nollapisteen
korkeudelle on otettu taulukkoihin.
Alkuperäisen, jalkoihin jaetun puuasteikon nollapisteen korkeudesta ei ole tietoja. Kun uusi metriasteikko
tammik. 1 p. 1890 pystytettiin, asetettiin sen nollapiste
luultavasti erehdyksestä 0.15 m alemmaksi jalka-asteikon
nollapistettä, kuten v. 1891 loppupuoliskon havaintolistaan tehdystä muistiinpanosta voi päättää. J ouluk.
2.35 m,
24 p. 1889 näytti jalka-asteikko 7.9 jalkaa
ja tammik. 1 p. 1890 osotti uusi m-asteikko 2.46 m; ero
on siis 0.11 m, edellyttäen ett' ei vedenpinta ole muuttunut. Heinäk. 1 p. 1891 antoi m-asteikko vedenpinnan
korkeudelle lukeman 2. 70 m ja jalka-asteikko 2.55 m,
joidenka ero on 0.15 In. Äskenmainitusta päivästä alkaen
heinäk. 1 p :ään 1892 saakka tehtiin taasen havaintoja
jalka-asteikolla, mutta viimeksimainittuna päivänä on
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m-asteikon nollapiste siirretty samaan korkeuteen kuin
jalka-asteikonkin ja sen jälkeen on vedenpinnankorkeus
ilmaistu metreissä. Alkuperäisissä havaintolistoissa olevat
vedenkorkeusluvut tammik. 1 p:stä 1890-heinäk. 1 p:ään
1891 ovat kaikki vähennetyt 0.15 m :llä.
Kaikki asteikolla N :o 63 tehdyt havainnot ovat taulukoissa sivv. 70-79 ja vv:n 1871-78 vedenkorkeuskäyrät
ovat piirretyt taululle XXXV. Jälkeen v:n 1878 ei tällaisia
käyriä ole asteikolle N :o 63 piirretty, sillä Päijänteen
vedenkorkeudesta on tehty havaintoja myöskin Kalkkisten sulun luona tammik. 1 p:stä v. 1879 alkaen, ja
havaintotulokset ovat grafisesti esitetyt tauluissa XXXVI
-XXXVIII.
Vuonna 1909 oli sulun alakynnyksen korkeus 75.70
a 75.73 m.
Päijänteessä Kopsuonlahdessa oleva asteikko N:o 64,
joka pystytettiin v. 1908 ja jonka vieressä on myöskin
mareografi, on taulukoissa, siv. 80, 2:n Nidos, korkeudelleen
väärin ilmoitettu. Taulukoissa olevat asteikon nollapisteen
ja lähellä sijaitsevan kiintopisteen korkeudet määrättiin
vaakituksen kautta v. 1908 lähimmästä tarkkavaakituskiintopisteestä, joka on Kalkkisten ja Vesivehmaan välisen
maantien varrella. Kun senjälkeen vedenkorkeuslukemia
asteikolla N :o 64 ja Kalkkisten luona olevalla asteikolla
N :o 65 verrattiin keskenään, näytti edellinen asteikko n.
7 a 8 cm enempi kuin jälkimmäinen. Sen johdosta toimitti
insinööri A. Fabricius syysk. 23 p:nä 1910 uudestaan vaakituksen ja tulos on merkitty asteikkoasemain luetteloon
siv. 11. Sen mukaan on asteikon nollapisteen korkeus
-4.388 m kiintopisteeseensä verrattuna ja 76.922 m yli NN.

Kuva 177. Mareografi :Kopsuonlahdessa 251Jx 1908.

Päijänteessä olevaa asteikkoa N:o 65, joka on kiinnitetty Kalkkisten sulun yläpäähän, on käytetty havaintojen tekemiseen vuodesta 1879 alkaen. Asteikon nollapiste on insinööri E. W. Skogströmin heinäk. 1899 toi-

mittaman vaakituksen mukaan 4. 694 m alempana Päijänteen piiriinsinöörinkonttoorin tekemää kiintopistettä,
joka on kallioon hakattu askelma, n. 8 m asteikosta pohjoisluoteiseen päin. Saman vaakituksen mukaan on nollapisteen todellinen korkeus 75.721 m yli NN. Elok. 18 p.
1908 vaakitsi ins. 0. Sjöblom asteikon nollapisteen ja
sen korkeus oli silloin 75.720 m yli NN.
Insinööri R. Tennbergin syysk. 1897 tekemän kartan
mukaan on nollapisteen korkeus - 5.087 m, mutta tämä
on silloin luultavasti verrattu toiseen kiintopisteeseen.
Verrattuna sulun alapään luona olevan asteikon N :o 66
nollapisteeseen on asteikon N :o 65 nollapisteen korkeus
ins. Tennbergin kartan mukaan+ 1.911 m ja ins. Skogströmin vaakituksen mukaan + 1. 921 m.
Piiriinsinööri U no Gyllingin havaintolistaan tammik.
1896 tekemän ilmoituksen mukaan maalattiin asteikko
uudestaan tammik. 1 p. 1896 ja silloin asetettiin nollapiste 33 cm sulun yläkynnystä ylemmäksi sekä 9 cm
vanhan asteikon nollapistettä alemmaksi. Vedenpinta on
samana päivänä vanhalta asteikolta luettuna 2. 21 m
ja uudelta 2.30 m. I{oska kynnyskorkeus ins. 0. Sjöblomin vaakituksen mukaan (9 p. heinäk. 1909) on 75.37
m yli NN, olisi siis ins. Gyllingin määräämä, muutetun
nollapisteen korkeus 75.70 m yli NN, mikä arvo on 2 cm
pienempi kuin ins. Skogströmin.
Että asteikon nollapiste ennen vuotta 1896 olisi ollut
9 cm nykyistä nollapistettä ylempänä, todistaa sekin
seikka, että se siinä tapauksessa olisi ollut samalla korkeudella kuin Vesijärven sulun luona olevan asteikon N :o 63
nollapiste, mikä on hyvin uskottavaa, koska Kalkkisten
sulkua rakennettaessa luultavasti on käytetty asteikkoa
N :o 63, jota silloin oli havaintojen tekemiseen käytetty
joitakuita vuosia.
Yllämainitun perusteella ovat taulukoissa, sivv. 81-88,
kaikki asteikolla N :o 65 ennen v. 1896 tehdyt alkuperäiset
havaintoluvut lisätyt 9 cm:llä.
Sangen hyvän tarkistuksen asteikolla N :o 65 tehtyjen
vedenkorkeushavaintojen luotettavaisuudesta saa vertailemalla keskenään vedenkorkeuksia tämän asteikon
ja Vesijärven sulun luona olevan asteikon mukaan. Allaolevassa taulukossa on vedenkorkeuksien vuosikeskiarvojen erot Kalkkisten sulun luona olevan asteikon
N:o 65 ja Vesijärven sulun luona olevan asteikon N:o 63
mukaan vuodesta 1879 alkaen 1909 vuoden loppuun saakka.
Saadut luvut ovat vähennetyt 9 cm:llä, koska tarkkavaakituksen mukaan edellisen asteikon nollapiste on saman
verran jälkimmäisen nollapistettä alempana.
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888

+2 cm
+3 >>
+5 >>
+5 >)
+4 >}
+6 >)
+2 >)

+1
+1
+2

>}
>)
>}

1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898

+2
+5
+5

Clll
>}
>>

+1

>)

+5

>)

+1

>)

-1
+O
+O
+O

>}
>}
>}
>}

1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909

+O

.Clll

+1

>>

+1
+1
+1
+O
+O
+1
+O
+0

+1

))

>)
>)
>)
>)
>)
>>
>>
>}

168

Molempien asteikkojen havainnot käyvät paremmin
yhteen v:sta 1896 alkaen, jolloin havaintoja alotettiin
tehdä joka päivä.

Kalkkisten sulun alapään kohdalla olevalla vesiasteikolla N:o 66, minkä voi olettaa osattavan Ruotsalaisen
vedenkorkeutta, on tehty havaintoja yhtä kauan kuin
asteikolla N :o 65.
Insinööri Skogströmin heinäk. 1899 toimittaman vaakituksen mukaan on asteikon nollapiste 6.615 m alapuolella kalliossa likellä vesiasteikkoa N :o 65 olevaa
kiintopistettä sekä 73.800 m yli NN. Ins. 0. Sjöblom
havaitsi vaakitessaan 18 p. elok. 1908, että korkeus oli
73.796 m yli NN, ja aikaisemmin mainitulla kartalla, jonka
ins. R. Tennberg oli laatinut v. 1897, on korkeus merkitty
olevan -6.998 m, mikä luku yhtä vähän kuin samalle
kartalle merkitty yläasteikon korkeuskaan voi kohdistua
asteikkojen nykyiseen kiintopisteeseen.
Sulun alakynnys on ins. 0. Sjöblomin vaakituksen
mukaan 17 p:ltä heinäk. 1909 73.80 å 73.81 m yli NN,
eli siis yhtä korkealla kuin asteikon nollapiste, josta syystä
voi otaksua, että asteikko ei ole muuttunut.
Vesiasteikon N :o 66 :den havaintoaines on julaistu
Nidoksessa ·2, sivv. 89-96, ja grafisesti esitetty tauluilla
XXXIX-XLII, Nidoksessa 3.
Vesiasteikko N:o 67 a Kymijoessa yläpuolella Jyrängön
virtaa on ins. Granfeltin asettama elokuussa v. 1900. Se
on kiinnitetty puulaituriin länsirannalla vastapäätä Heinolan kaupunkia.
Ins. E. W. Skogströmin vaakituksen mukaan 15 p:ltä
lokak. 1900 oli nollapisteen korkeus 75.929 m yli NN.
Tällä paikalla tehtiin asteikolla havaintoja 27 p :stä
elok. 31 p:ään lokak. v. 1900 ja 1 p:stä toukok. 1901
30 p:ään kesäk. 1903.
Elokuussa v. 1908 asetettiin uusi asteikko, joka kiinnitettiin laiturimuuriin Heinolan höyrylaivasatamassa joen
itäpuolella.
Tämän asteikon nollapisteen vaakitsi ins. 0. Sjöblom
13 p. lokak. 1909, jolloin sen korkeus oli 75.895 m yli NN.
Tämä arvo on merkitty sekä vesiasteikkoasemain luetteloon,
Nidos 2, siv. 11, että myöskin taulukkoihin sivv. 97-98.
I{aikki vanhan asteikon havainnot ovat muunnetut
suhteellisesti uuteen asteikkoon sopiviksi.
I{oska laiturimuuri, johon asteikko N :o 67 a on kiinnitetty, ei ole aivan luotettava, ja koska yksi vesimäärämittausten tärkeimpiä paikkoja on heti Jyrängön virran
yläpuolella, on asteikko N :o 67 varalta kiinnitetty joen yli
johtavan maantiesillan yhteen virtapylvääseen.
Vesiasteikko N:o 69 a Koskenniskan niskassa oli myöskin ins. Granfeltin asettama. Tämä oli senttimetreihin
jaettu puutaulu, joka oli kiinnitetty tukidarkkuun ja
jonka nollapiste oli 75.42 m yli NN.
Asteikolla tehtiin havaintoja säännöllisesti 27 p:stä
elok. 1900 30 p:ään kesäk. 1903, ja tulokset ovat esitetyt
Nidoksessa 2, siv. 100.
Koska asteikko N :o 69 a ei osottanut Konniveden
vedenkorkeutta, vaan 5 å 6 cm matalampaa vedenkorkeutta, asetettiin elokuussa 1908 uusi asteikko järven
eteläpäähän Fuurmanninlahteen; heinäkuussa 1909 asetettiin samaan paikkaan mareografi.

Asteikko N:o 70 Mankalan koskien yläpuolella on yksi
niistä harvoista asteikoista, jotka asetettiin Kymijoen
hydrometristä tutkimusta varten ja joilla säännöllisesti
on tehty havaintoja aina siitä saakka kuin se heinäk.
23 p:nä 1900 pystytettiin.
Vesiasteikko kiinnitettiin kallioseinään itärannalla, n.
0. 4 km Mankalansaaren alapuolella.

Kuva 178. Asteikko n:o 70 Mankalan koskien yläpuolella
21/vm

1908.

Ins. E. W. Skogströmin toimittaman tarkkavaakituksen mukaan 17 p. lokak. 1900 oli nollapiste 1.909 m
kallioon hakatun merkin alapuolella ja 72.939 m yli NN.
19 p. syysk. 1901 alennettiin asteikon nollapistettä
0.50 m, ja näin korkealle jäi se 27 p:ään elok. 1908. Ins.
0. Sjöblom on vaakinnut nollapisteen 4 eri kertaa, nim.
10 ja 16 p. elok. 1904, 4 p. heinäk. 1905 sekä 28 p. elok.
1908, ja on sen korkeus huomattu pysyväisesti olevan
72.44 m yli NN.
Kun Hydrografinen toimisto otti huostaansa Kymijoen
asteikot, asetettiin vanhan asteikon sijaan 27 p. elok.
1908 uusi asteikko, joka kiinnitettiin kiveen n. 60 m
vanhan asteikon yläpuolelle. Negatiivisten vedenkorkeuksien välttämistä varten alennettiin nollapiste uudelleen,
niin että sen korkeus oli 71..918 m yli NN eli 2.930 n1
kiintopisteen alapuolella. Nidoksessa 2, sivv. 101-103,
ja taululla XLIV esitetyt vedenkorkeusluvut ovat kaikki
verratut nykyiseen asteikkoon, siten että havaintoarvoihin
23 p :n elok. 1900 ja 19 p :n syysk. 1901 väliseltä ajalta
on lisätty 1.02 m ja arvoihin 19 p:n syysk. 1901 ja 27 p:n
elok. 1908 väliajalta on lisätty 0.52 m.
Asteikko N:o 70 a Tolppakosken yläpuolella, jolla
tehtiin havaintoja 30 p:stä tammik. 1902 28 p:ään jouluk.
1903, on hävitetty, koska se oli virtaisessa paikassa.
Sijaan asetettiin v. 1908 toinen asteikko, N :o 71, IsoI{äyrän kosken alapuolelle.

Vesiasteikko N:o 72 Kirkkojärvessä Virtasalmen kohdalla asetettiin paikalleen 5 p. heinäk. 1900; siinä on kaksi
eri asteikkoa, tulvaveden asteikko, joka on kiinnitetty
kallioon, ja kiveen kiinnitetty matalanveden asteikko.
Alkuperäiset asteikot olivat puusta, kummankin nolla-
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Kuva 179. Asteikko n:o 71 Iso-Käyrän alapuolella 28/vm 1908.

piste oli 64.32 m yli NN, ins. 0. Sjöblomin vaakituksen
mukaan 8 p. syysk. 1904.
9 p. syysk. 1908 asetti toimisto kaksi uutta asteikkoa
vanhojen likelle. Uusien asteikkojen nollapiste on ins.
0. Sjöblomin vaakituksen mukaan mainittuna päivänä
3.181 m alapuolella kallioon hakattua renkaanmuotoista
merkkiä ja 63.412 m yli NN.
l{aikki Nidoksessa 2, sivv. 104-106, sekä taululla
XL V, Nidoksessa 3, julkaistut vedenkorkeudet o_vat verratut uusien asteikkojen nollapisteeseen, joten vanhojen
asteikkojen havaintotuloksiin on siis lisätty 0. 91 m.

Kuva 180. Asteikko n:o 72 Kirkkojärvessä S/rx 1908.

Asteikkoa N:o 78 Liekonvedessä Hirvensalmen maantiesillan kohdalla on käytetty havaintojen tekemiseen
1 p :stä tammikuuta 1885 alkaen.

Asteikon nollapisteestä on v:n 1895:n havaintokaavakkeilla ins. Uno Gyllingin kirjoittama muistutus, jonka
mukaan uusi asteikko asetettiin 1 p. heinäk. 1895, siten
että sen nollapiste oli 0.10 m vanhan asteikon nollapisteen
alapuolella ja 1. 96 m kallioon hakatun kiintopisteen alapuolella. 19 p. lokak. 1909 määräsi ins. A. Fabricius
sekä vanhan asteikon nollapisteen kuin myöskin siihen
kuuluvan kiintopisteen aseman kallioon sementillä kiinnitettyyn valuteräsvaarnaan nähden. Tämän vaakituksen
mukaan oli kallioon hakattu kiintopiste 0. 526 m valuteräsvaarnan alapuolella, ja asteikon nollapiste 2. 514 m
saman vaarnan alapuolella. Tästä päättäen olisi asteikon
nollapiste alentunut 0.028 m 1 p:stä heinäk. 1895 19 p:ään
lokak. 1909. Koska kalliossa olevan vanhan kiintopisteen kuitenkin muodostaa hyvin kalteva pinta, ja täten
siis 2 a 3 cm:n virhe helposti voi syntyä vaakituksessa,
on nollapistettä mainittuna aikana pidetty muuttumattomana.
1 p. kesäk. 1909 asetettiin uusi asteikko Hirvensalmen
maantiesillan kohdalle, ja sen nollapiste on ins. A. Fabriciuksen 19 p. lokak. 1909 toimittaman vaakituksen mukaan 2. 684 m mainitun valuteräsvaarnan alapuolella eli
0.170 m v. 1895 asetetun asteikon nollapisteen alapuolella.
Samaan aikaan toimitetuista havainnoista asteikolla
N :o 76 Puulavedessä Otavan satamassa ja asteikolla
N :o 78 Liekonvedessä sekä järvien välisen Suonsalmen
vaakitsemisen kautta on jälkimmäisen asteikon nollapisteen todellinen korkeus likimääräisesti määrätty, ja on
se täten huomattu olevan 94.02 m yli NN.
Vesiasteikon N :o 78 :n vedenkorkeushavainnot ovat
kootut yhteen Nidoksessa 2, sivv. 108-114, ja grafisesti
esitetyt tauluilla XL VI-XL VII. Kaikki havainnot ovat
verratut nykyisen asteikon nollapisteeseen.
Vesiasteikko N:o 85 Saukkolan virrassa asetettiin
21 p. syysk. 1900, mutta sitä ei ole havaintojen tekemiseen
käytetty 28 p:stä kesäk. 1903 10 p:ään syysk. 1908.
Nollapisteen korkeus oli ins. E. W. Skogströmin lokakuussa 1900 toimittaman vaakituksen mukaan 1.445 m
kallioon hakatun merkin alapuolella ja 64.380 m yli NN.
3 p. syysk. 1908 asetettiin uusi asteikko, jonka nollapiste ins. 0. Sjöblomin vaakituksen mukaan samana
päivänä oli 2. 016 m mainitun merkin alapuolella ja 63.809
m yli NN.
Kaikkiin vanhan asteikon havaintotuloksiin on lisätty
0.57 m, joten ne siis ovat verratut uuden asteikon nollapisteeseen Nidoksessa 2, sivv. 116-117.
Vesiasteikolla N:o 86 Voikankosken yläpuolella on
tehty havaintoja v:n 1901:den jälkipuoliskolla, v. 1902,
lukuun ottamatta tammikuuta, v:n 1903:n edellisellä
puoliskolla sekä 12 p :stä syysk. 1908 alkaen.
Nollapisteen korkeus oli alkuaan 63.48 m yli NN.
12 p. syysk. 1908 asetettiin uusi asteikko, jonka nollapiste ins. A Fabriciuksen samana päivänä toimittaman
vaakituksen mukaan oli 3. 350 m alapuolella kallioon
kiinnitettyä valuteräsvaarnaa ja 62.653 m yli NN.
Tämän mukaisesti on vanhemman asteikon lukemiin
lisätty 0. 83 m.
Asteikolla N:o 87 a Kyöperilän lauttapaikan kohdalla on tehty havaintoja epäsäännöllisesti vv. 1900, 1901
22
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ja 1903. Tulokset ovat Nidoksessa 2, siv. 120. Asteikko on
hävitetty, sen sijassa on asteikko N:o 87 Voikankosken
alapuolella.
Asteikkoa N:o 92 a Harjun joessa likellä laskua Kymijokeen käytettiin havaintojen tekemiseen 10 p :stä kesäk.
1901 18 p:ään elok. 1903, mutta sittemmin se on hävitetty, koska se oli sopimattomalla paikalla. Asteikon
nollapiste oli alkuaan 55.26 m yli NN, mutta sitä alennettiin 0.30 m 8 p. lokak. 1901, joten se nyt on 54.96 m
yli NN.
Jälkimmäiseen nollapisteeseen verratut havaintotulokset ovat Nidoksessa 2, sivv. 122-123.
·
Asteikko N:o 93 Kuusankosken yläpuolella asetettiin
paikalleen 1 p. lokak. 1901 ja sillä on tehty havaintoja
sitten säännöllisesti 31 p: ään j ouluk. 1907. 18 p. syysk.
1908 alotettiin havainnot uudelleen ja siitä lähtien ne ovat
jatkuneet säännöllisesti.
Vv. 1901-1907 oli asteikon nollapisteen korkeus
53.59 m yli NN.
18 p. syysk. 1908 asetettiin uusi asteikko, jonka nollapiste ins. V. Ingmanin 11 p. lokak. 1909 toimittaman
vaakituksen mukaan on 2. 717 m kiintopisteen alapuolella
ja 53.308 m yli NN.
Havaintoaines on julaistu Nidoksessa 2, sivv. 123-125,
sekä taululla XLIX, siten, että vanhemman asteikon
havantoihin on lisätty 0.28 m.

Kuva 181. Asteikko n:o 93 Kuusankosken yläpuolella

l:dfx

1908.

Asteikolla· N:o 95 a Rauhanvirrassa Keitin koskien
yläpuolella on tehty havaintoja 12 p:stä heinäk. 1900
20 p:ään lokak. 1905.
Ins. Skogströmin elokuussa 1900 toimittaman vaakituksen mukaan oli nollapisteen korkeus 44.348 m yli NN.
Nollapistettä alennettiin 23 p. syysk. 1901 0.50 m. Nidok-

sessa 2, sivv. 127-128, ja taululla L, Nidoksessa 3, esitetyt vedenkorkeudet ovat verratut uuden asteikon nollapisteeseen, jonka korkeus on 43.84 m yli NN.
Asteikko N:o 95 a on nyttemmin poistettu, sen sijaan
on v. 1909 asetettu asteikko N:·o 95, joka on n. 0.5 km
likempänä Keltin koskia.
Asteikkoa N:o 97 Myllykosken yläpuolella on käytetty
havaintojen tekemiseen 21 p:stä heinäk. 1900 30 p:ään
kesäk. 1903, lukuun ottamatta aikaa 1 p:stä jouluk. 1900
15 p:ään huhtik. 1901. 1 p:stä heinäk. 1903 31 p:ään
elok. 1909 ei myöskään toimitettu havaintoja, mutta
1 p :stä syysk. alkaen viimemainittuna vuonna on havaintoja asteikolla tehty uudelleen säännöllisesti.
21 p:stä heinäk. 1900 7 p:ään lokak. 1901 oli nollapisteen korkeus 37.72 In yli NN. Viimemainittuna päivänä
alennettiin nollapistettä 0.30 m, siis 37.42 m:iin yli NN.
Nykyisen, v:sta 1909 alkaen havaintoihin käytetyn asteikon nollapiste on 1.552 m likellä olevan kiintopisteen
alapuolella ja 38.064 m yli NN, ins. V. Ingmanin vaakituksen mukaan 28 p. elok. 1909.
Vedenkorkeusluvut taulukoissa sivv. 129-130, Nidos
2, ovat kaikki verratut uuden asteikon nollapisteeseen.
Vesiasteikolla N:o 99 Anjalankosken yläpuolella on
tehty havaintoja jokseenkin samoina aikoina kuin asteikolla N :o 97.
Asteikko N :o 99 kiinnitettiin alkuaan joen itähaaran
yli Salonsaarelle johtavan sillan arkkuun, sen nollapiste
oli silloin, 14 p. heinäk. 1900, 31.03 In yli NN. 26 p.
syysk. 1901 alennettiin nollapistettä 0.30 m, siis 30.73
m:iin yli NN. 15 p:stä toukok. 1902 1 p:ään elok. 1902
oli asteikko alentunut 0.06 m. Viimemainittuna päivänä
asetettiin asteikon nollapiste uudelleen alkuperäiseen
asemaansa.
2 p. syysk. 1909 asetettiin uusi asteikko n. 70 m edellisen yläpuolelle ja se kiinnitettiin suureen kiveen joen
etelärannalla.
Uuden asteikon nollapiste on ins. V. Ingmanin 10 p.
lokak. 1909 toiinittaman vaakituksen mukaan 2.502 m
asteikon kiintopisteen alapuolella sekä 30.384 m yli NN.
Vanhalla asteikolla toimitetut vedenkorkeushavainnot
ovat verratut uuden asteikon nollapisteeseen ja julkaistut
taulukoissa sivv. 130-131, Nidoksessa 2.
Asteikko N:o 100 Anjalankosken alapuolella on joen
tärkeimpiä asteikkoja, koska yksi joen vesimäärämittausten tärkeimmistä mittauspaikoista on kappaleen matkaa alen1pana, Pi~rteenvirran kohdalla, ja vesimäärämittaukset viimemainitulla paikalla ovat verratut kyseessä
olevan asteikon havaintoihin. Onneksi on asteikon N :o
100:n havaintosarjassa, siitä päivästä alkaen, 14 p. heinäk.
1900, jolloin asteikko asetettiin paikoilleen, tähän päivään saakka ainoastaan yksi pitkä keskeytys, nim. 25 p:stä
marrask. 1900 20 p :ään toukok. 1901.
Ensiksi asetettu asteikko oli kiinnitetty kiveen itärannalle pari sataa m Anjalankosken alapuolella, sen
nollapiste oli 21.74 m yli NN. 26 p. syysk. 1901 alennettiin nollapisteen korkeutta 0.30 m, joten sen korkeus
oli 21.44 m yli NN.
Uusi asteikko asetettiin paikalleen 3 p. syysk. 1909
pari sataa m alemmaksi ja kiinnitettiin valtion rauta-
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teitten vesiottopaikan suojelusristikkoon itärannalla. Ins.
V. Ingmanin toimittaman vaakituksen mukaan 4 p.
syysk. 1901 on uuden asteikon nollapiste 3.117 m kiintopisteensä alapuolella ja 20.962 m yli NN.
Tähän viimeksimainittuun nollapisteeseen ovat kaikki
vedenkorkeudet taulukoissa sivv. 132-134, Nidoksessa
2, sekä taululla LI, Nidoksessa 3, verratut.
Asteikko N:o 102 Ahvion koskien yläpuolella (kts.
taulua XIX) on kiinnitetty kallioon I{ymijoen länsirannalla. Nykyinen asteikko pantiin paikoilleen 7 p.
syysk. 1909; sen nollapiste on ins. V. Ingmanin seuraavana
päivänä toimittaman vaakituksen mukaan 1. 965 m kallioon asteikon likelle hakatun kiintopisteen alapuolella
ja 20.228 m yli NN. 16 p:stä elok. 1900 27 p:ään kesäk.
1903 tehtiin havaintoja puupaaluun kiinnitelyllä asteikolla, jonka nollapiste oli. 20.55 m yli NN eli 0.32 m
nykyisen asteikon nollapisteen yläpuolella.
Havaintojen tulokset, verrattuina uuden asteikon
nollapisteeseen, ovat Nidoksen 2 taulukoissa, sivv. 135
-136.
Asteikkoa N:o 102 a Ahvion aHmman kosken yläpuolella on käytetty havaintojen tekemiseen ainoastaan
15 p:stä elok. 1900 27 p:ään kesäk. 1903.
Nollapiste oli muuttumaton tällä ajalla, sen korkeus
oli 19.110 m yli NN. Havaintotulokset ovat taulukoissa
Nidoksessa 2, sivv. 136-137.
Asteikko on nyttemmin poistettu, sen sijassa on
asteikko N :o 103, Ahvion koskien alapuolella.
Asteikko N:o 104 Pernon koskien yläpuolella on n.
1. 3 km Pernon haaraantumispaikan alapuolella; sillä on
havaintoja tehty säännöllisesti 15 p:stä kesäk. 1900 alkaen.
Asteikko, joka on kiinnitetty kiveen itärannalla, on koko
ajan pysynyt korkeudeltaan muuttumattomana. 13 p.
syysk. 1909 vaihtoi ins. V. Ingman vanhan asteikon
uuteen. Samalla toimitettu nollapisteitten vaakitus osotti,
että uuden asteikon nollapiste oli 1.875 m kiveen hakatun
kiintopisteen alapuolella ja 16.778 m yli NN; vanhan
asteikon nollapiste oli 16.779 m yli NN.
Vedenkorkeushavainnot asteikolla N :o 104 ovat kaikki
julkaistut taulukoissa Nidoksessa 2, sivv. 138-140, ja
grafisesti esitetyt taululla LII, Nidos 3.
Asteikolla N:o 105 a Laajakosken yläpuolella, jonka
nollapiste oli 13.02 m yli NN, on tehty havaintoja lyhyillä
keskeytyksillä 20 p:stä kesäk. 1900 28 p:ään kesäk. 1903;
tulokset ovat taulukoissa Nidoksessa 2, siv. 141. Asteikolla
ei enään tehdä havaintoja, se on korvattu Pernon koskien alapuolella olevalla asteikolla N :o 105.
Asteikko N :o 106, joka on kiinnitetty tukkiarkkuun
Parikan haaraantumispaikan kohdalla, missä itäinen päähaara vuorostaan jakaantuu kahteen haaraan, on, niinkuin asteikot N :ot 100 ja 104, joen tärkeimpiä asteikkoj a,
sillä monet vesimäärämittaukset ovat verratut tä1nän
asteikon osottamaan vedenkorkeuteen.
Asteikkoa N :o 106 on käytetty havaintojen tekemiseen
säännöllisesti 21 p:stä heinäk. 1900 alkaen, jolloin se
pantiin paikoilleen.
15 p. syysk. 1909 vaihdettiin vanha asteikko uuteen,
joka asetettiin yhtä korkealle. Ins. V. Ingmanin samana
päivänä toimittaman vaakituksen mukaan oli asteikon

nollapiste, joka koko ajan lienee pysynyt yhtä korkealla,
11. 819 m y Ii NN.
Havaintoaines on julaistu taulukoissa Nidoksessa 2,
sivv. 142-144, ja grafisesti esitetty taululla LIII, Nidoksessa 3.
Asteikolla N:o 106 a Koivukosken yläpuolella on
lyhyillä keskeytyksillä tehty havaintoja 23 p :stä heinäk.
1900 28 p :ään kesäk. 1903. Asteikko on sittemmin hävitetty eikä sitä ole uudelleen asetettu paikoilleen. Havaintoaines on taulukoissa sivv. 144-145.
Asteikko N :o 109 Tammijärven eteläpäässä on joen
länsihaaraa tärkeimpiä ~steikkoja. Se asetettiin paikoilleen 1 p. kesäk. 1904, josta päivästä alkaen sillä on säännöllisesti tehty havaintoja. Alkuaan oli se kallioon kiinnitetty puuasteikko, jonka sijaan 5 p. lokak. 1909 asetettiin
samaan kallioon kiinnitetty sinkattu rautaasteikko ja sen
viereen rakennettiin myöskin mareografi.
Asteikon nollapiste, joka on pysynyt muuttumattoInana, on ins. V. Ingmanin viimemainittuna päivänä
toimitta1nan vaakituksen mukaan 3.068 m kallioon sementillä kiinnitetyn valurautavaarnan alapuolella ja 14.298 m
yli NN.
Taulukot Nidoksessa 2, sivv. 146-147, sisältävät vedenkorkeushavainnot asteikolla N:o 109, ja taululla LIV,
Nidoksessa 3, ovat saman asteikon vedenkorkeuskäyrät
esitetyt.

Kuva 182. Asteikko n:o 109 ja mareografi Tammijärvessä.

Asteikko N:o 112 a, joka on kiinnitetty Suur-Ahvenkosken haaran yli vievän maantiesillan virtapylvääseen, ja
jolla on tehty havaintoja 4 p:stä heinäk. 1901 7 p:ään
lokak. 1909, on nyttemmin poistettu, koska se oli sopimattomassa paikassa, ja sen sijaan on rakennettu uusi
asteikko, N.:o 112, likelle Pien-Ahvenkosken yli vievää
maantiesiltaa.
Vedenkorkeushavainnot asteikolla 112 a ovat julkaistut
taulukoissa Nidoksessa 2, sivv. 148-150, ja grafisesti esitetyt taululla LV, Nidoksessa 3.
Ins. A. Granfeltin asettamien asteikkojen joukossa oli
myöskin eräs, joka oli kiinnitetty maantiesillan toiseen
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maatukeen likellä Pyhtään kirkkoa. K.oska tällä asteikolla kuitenkin on havaintoja tehty epäsäännöllisesti eikä
niitä myöskään voi pitää luotettavina, ei niitä ole otettu
tähän julkaisuun.
Edellisessä selonteossa on mainittu etupäässä sellaiset
asteikot, jotka ovat asetetut ennen Hydrografisen toimiston syntymistä, jotta nollapisteitten vuosien kuluessa

2.

tapahtuneet muutokset tulisivat näkyviin. Asteikkoasemain luettelossa, sivv. 2--17, Nidoksessa 2, on selonteko kaikista I{ymijoen vesialueen asteikoista, niitten
paikoista ja kiintopisteistä, asteikkojen ja kiintopisteitten
nykyisistä korkeuksista, havaitsijoista y. m., ja tauluilla
XXIV---XXVI, Nidoksessa 3, on kaikkien asteikkojen
asen1akar at.

Vedenkorkeusvaihtelut muutamissa vesistön suuremmissa järvissä.

Kymijoen vesistön asteikkojen vedenkorkeushavaintoainesta käsiteltäessä on pitkäaikaisten havaintojaksojen
puute tuntuva. Niinkuin edellisestä jo on käynyt ilmi,
on pitemmältä ajalta havaintoja ainoastaan muutamista
vesistön suuremmista järvistä, ja nämät havaintosarjat
ovat myöskin eripituisia, joten vaikeuksia syntyy niitä
toisiinsa vertaillessa.
Kymijoessa on ainoastaan muutmuilla harvoilla asteikoilla tehty havaintoja säännöllisesti vuodesta 1900 tai
1901 alkaen, suurin osa asteikkoja sekä itse joessa että
myöskin sen lisävesissä on asetettu vasta vv. 1908 ja 1909.
Koska pitempiaikuista, monelle asteikolle yhteistä
havaintoaikaa ei ole oleU1assa, on näyttänyt oikeimmalta
tähän julkaisuun ottaa koko havaintoaines. Samasta
syystä esitetään seuraavassa· vedenkorkeussuhteet erikseen jokaisesta järvestä, josta pitempiaikaisia vedenkorkeushavaintoja on olemassa, ja vasta seuraavassa
luvussa otetaan vedenkorkeudet vesistön eri osissa, erittäinkin itse· joessa, käsiteltäviksi.
Taulukoissa sivv. 18-150, Nidos 2, julkaistu havaintoaines on järjestetty kalenterivuosittain. Taulukkoihin
on merkitty, paitsi havaitut vedenkorkeudet, 1nyöskin
kuukausi- ja vuosikeskiarvot sekä korkeimmat ja matalimmat vedet vuoden aikana. Niistä asteikoista, joilla pitemmän ajan on tehty havaintoja, on taulukoissa sivv.
151--158 lisäksi kalenterivuosittain järjestettyjä yhdistelmiä kuukausi- ja vuosikeskiarvoista sekä korkeimmista
ja matalimmista vedenkorkeuksista, ja havaintotulokset
ovat vielä grafisesti esitetyt tauluilla XXVII-LVII,
Nid. 3.
Keiteleessä on vedenkorkeushavaintoja tehty 24 p:stä
huhtik. 1885 alkaen asteikolla N :o 11 Viitasaaren kirkonkylässä. Vuoteen 1896 asti tehtiin havaintoja neljästi
kuukaudessa, sitten tavallisesti 8 a 9 kertaa kuussa.
Luetut vedenkorkeudet ovat taulukoissa sivv. 20-26, ja
tauluilla XXVII ja XXVIII, Nid. 3, ovat vedenkorkeusvaihtelut grafisesti esitetyt. I{uukausikeskiarvoja laskettaissa on käytetty interpoleerattuja arvoja niille päiville,
jolloin havaintoja ei ole tehty.
Viereisessä taulukossa on joka päivän keskiarvot vv.
1886-1909 ajalla, ja näitten arvojen nojalla on keskivedenkorkeuskäyrä tauluilla XXVII ja XXVIII piirretty. Näitä lukuja käytettäessä on kuitenkin huomattava, että järven laskusuhteet mahdollisesti ovat muuttuneet Äänekosken tehtaan rakentamisen kautta vv.
1895-1897, mikä myöskin on vaikuttanut järven vedenkorkeuteen.

Keiteleen vedenkorkeuksien päiväkeskiarvot aikakautena
18B6-1909.
•· ....

.

..

:ro
:>

·,;
~

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

.!<i

"§

a
ro

.!<i

"§
a:l

.!<i
(fJ

~

f-i

::c

ro
~

131
131
131
131
131
131
131
131
131
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
129
129
129
129
129
129

129
129
128
128
128
128
128
128
128
127
127
127
127
127
127
127
127
126
126
126
126
126
126
126
126
125
125
125

125
125
125
124
124
124
124
124
124
124
123
123
123
123
123
123
123
122
122
122
122
122
122
122
121
121
121
121
121
121
121

1129
129
129

~

.!<i

::c

0

121
121
121
121
121
121
120
120
120
121
121
121
121
121
122
122
122
122
122
123
123
123
123
124
124
125
125
126
126
127

15;::J

0

,.!:;:!
;::l

f-i

128
129
131
132
133
135
136
137
139
140
141
142
144
145
147
148
149
150
151
152
154
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

.!<i
:C!l
(fJ

.!<i
:C':l
>::::

·a;

.!<i

ro

0

~

::c

~

163
164
164
164
165
165
165
166
166
166
166
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167
167

167
166
166
166
165
165
165
165
164
164
163
163
162
162
162
161
161
161
160
160
160
159
159
159
158
158
157
157
157
156
155

155
155
154
154
154
153
153
152
152
152
151
151
151
150
150
150
149
149
149
148
148
148
147
147
147
146
146
146
145
145
145

ilJ

.!<i
,.!:;:!

0

145
144
144
143
143
143
142
142
142
141
141
141
140
140
139
139
139
139
139
138
138
138
137
137
137
137
136
136
136
136

···-

.!<i
(fJ
ro

~

~

C!l

r-4

~

135
135
135
135
135
134
134
134
134
134
134
134
134
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133

133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133

133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133
133

1331

132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132

Taulusta ja keskikäyrästä selviää vedenkorkeusvaihtelujen normaalinen vuotuinen kulku. Tämä tapahtuu
seuraavasti:
1 p. tammik. on vedenkorkeuden arv6 131 cm ja tästä
se alenee yhdenmukaisesti 7 p:ään huhtik., jolloin se saavuttaa pienimmän arvonsa, 120 cm. 96 vuorokaudessa
alenee siis vedenkorkeus 11 cm, mikä tekee 0.11 cm vuorokautta kohti. l{olmena vuorokautena, 7---9 p. huhtik.,
on vedenkorkeus san1a, jonka jälkeen se alkaa vähitellen
kasvaa. Aluksi on kasvaminen hitainen, 120 cm:stä 9 p.
huhtik. 126 cm:iin 28 p. huhtik., siis 6 cm 19 vuorokaudessa eli 0.32 cm vuorokautta kohti. Tämän jälkeen
nousee vesi nopeammin 29 p:stä huhtik. 31 p:ään toukok.,
jolloin vesi 33 vuorokaudessa nousee 163 c1n:iin, siis 37
cm, joka vastaa 1.06 cm vuorokautta kohti. Nouseminen
jatkuu, vaikkakin vähemmässä määrin, 31 p:stä toukok.
12 p :ään kesäk., Ininä päivänä vedenkorkeus on 167 cm,
joten se siis on 12 vuorokaudessa kasvanut 4 cm eli 0.33
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cin vuorokaudessa. Saavutettuaan maksimiarvonsa pysyy
vedenkorkeus muuttumattomana 20 vuorokautta, 1 p:ään
heinäk., josta alkaen vedenkorkeus jokseenkin yhdenmukaisesti alenee 6 p:ään lokak., jolloin se on 134 cm. Vedenkorkeus on siis 98 vuorokaudessa alentunut 33 cin, tai 0.34
cm vuorokaudessa. 6 p :stä lokak. vuoden loppuun on vedenkorkeus jokseenkin muuttumaton, mainittuna aikana
se on alentunut ainoastaan 3 cm alkuarvoonsa 1 p.
taminik., eli 131 cm :iin.
I{eskivedenkorkeus koko aikakautena 1886-1909 on
139 cm. Keskivedenkorkeuskäyrästä saadut suurimmat
ja pienimmät arvot ovat 167 ja 120 cm; erotus on 47 cm.
I{eskiveden ja matalanveden korkeusero on 19 cin eli 40 %
korkeimman ja matalimman vedenkorkeuden erotuksesta.
Vedenkorkeussuhteet eri vuosina eroavat luonnollisesti paljonkin yllä esitetyistä teoreettisista suhteista,
jotka vastaavat keskivedenkorkeuskäyrää aikakautena
1886-1909.
Niinpä ei matalin vesi aina ole huhtikuussa eikä korkein kesäkuussa. 24-vuotisena havaintokautena on matalin
vesi 9 kertaa ollut huhtikuussa, 3 kertaa maaliskuussa,
kerran toukokuussa, kerran helmikuussa, kerran tammikuun---helmikuun ajalla ja kerran tammikuun-n1aaliskuun ajalla; sitäpaitsi on 8 eri vuonna tapahtunut, että
paitsi minimiä huhtikuussa on ollut vielä matalampi vesi
syksyllä, syyskuussa, marraskuussa tai joulukuussa.
Samana aikakautena on korkein -vesi 10 kertaa ollut
kesäkuussa, 3 kertaa toukokuussa, 3 kertaa rajalla toukokuun ja kesäkuun -välillä, 2 kertaa heinäkuussa ja 2 kertaa
rajalla kesäkuun ia heinäkuun välillä; sitäpaitsi on lumensulamisen aiheuttamasta korkeasta vedestä toukokuunheinäkuun aikana 4 vuotena vienyt voiton vielä korkeampi
vedenkorkeus vuoden alussa tai lopussa. Siten oli vedenkorkeus tammikuussa vv. 1894 ja 1908 korkeainpi kuin
touko- tai kesäkuun tulvat, ja v. 1902 oli vesi elokuunjoulukuun aikana paljon korkeamma.lla kuin heinäkuussa;
Inyöskin v. 1909 oli vesi joulukuussa hieman korkeammalla kuin heinäkuussa.
Paitsi. säännöllisesti joka vuosi lumensulamisen aiheuttamaa vedenkorkeuden lisäystä huhtik.-heinäkuun aikana
on muutamina vuosina huomattavissa pienempi vedenkorkeuden lisäys vuoden lopussa, minkä lisäyksen kesän
ja syksyn sateet ovat aiheuttaneet; tätä seikkaa kuvaavat
selvästi taulut XXVII ja XXVIII. Maksimi vuoden
lopussa on m. m. käyrissä, jotka osattavat vedenkorkeutta
vv. 1893-1896, 1898, 1900 ja 1909, ja eniten silmäänpistävä on se v. 1902.
Nämät toisarvoiset maksimit eivät kuitenkaan ole
olleet kylliksi lukuisia ja voimakkaita, jotta niitten vaikutus ilmaantuisi keskivedenkorkeuden käyrässä.
Taulukossa siv. 151, Nid. 2. on yhdistelmä sekä
kuukausi- ja vuosikeskiarvoista koko aikakaudelta että
Iny.:1skin joka vuoden korkeimmasta ja matalimmasta
vedestä.
Niinkuin jo aikaiseminin on esitetty, on kaikkien
havaittujen vedenkorkeuksien keskiarvo 139 cm, jota
vastaava I{eiteleen vedenpinnan keskikorkeus on 99.38 m
yli NN. I{orkein vuosikeskiarvo on 170 cm (v. 1899),
alin on 100 cm (v. 1895); erotus on 70 cm.

Erotus cm:ssä vuosikeskiarvojen ja koko ajanjakson keskiarvon
( 139) välillä
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Havaintokautena 1886-1909 on 14 vuoden keskivesi
korkeammalla tai vähintäin 139 cm, ja 10 vuonna on
keskivesi alempana kuin 139 cm. Selvän kuvan eri vuosien
keskivedenkorkeuksista saa havainnollisesta esityksestä
taululla LVI ja ylläolevasta taulukosta.
1\iitä vedenkorkeuden kuukausikeskiarvoihin tulee,
ovat nämät yleensä suurimmat kesäkuussa ja pienimmät
Inaalis- ja huhtikuussa (kts. myös taulua LVII), jonka
ohessa toukok.-syyskuun kuukausikeskiarvot yleensä
ovat suuremmat, muitten kuukausien keskiarvot taas
pienemmät kuin koko aikakauden keskiarvo. Suurin
kuukausikeskiarvo on 251 cm (kesäkuussa 1899), pienin
79 cm (maalis- ja huhtikuussa 1902); erotus on 172 cm.
Kaikkein korkeimmillaan koko havaintokautena 1886
--1909 oli vesi kesäkuun ensimäisinä päivinä 1899, nim.
254 cm, matalimmillaan oli vesi taas saman ajan kuluessa huhtikuun lopussa ja toukokuun alussa v. 1902,
jolloin vesi oli 77 cm. Erotus korkeimman ja matalimman
veden välillä on siis 177 cm.
Keskitulvavedenkorkeus eli aikakauden kaikkien vuosien korkeimpien vedenkorkeuksien keskiarvo on 175 cm,
keskimatalanvedenkorkeus on 110 cm; erotus on 65 cm.
I{oko aikakauden keskivedenkorkeus (139 cm) on siis
29 cm suurempi kuin keskimatalanvedenkorkeus ja 36 cm
keskitulvavedenkorkeutta pienempi. Keskivedenkorkeuden ja keskimatalan vedenkorkeuden Protus on 45 ~~keski
tulva"Vedenkorkeuden ja keskimatalanvedenkorkeuden erotuksesta. Nämät keskitulvavedPnkorkeuden ja keskimatalanvedenkmkeuden arvot eivät luonnollisesti yhdy
keskikäyrästä saatuihin arvoihin, koska korkein ja matalin
vesi ei ole samana päivänä joka vuonna.
Vuotuinen erotus tulvaveden ja mataliinman veden
välillä selviää allaolevasta taulukosta.
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Suurin vuotuinen vedenkorkeuden vaihtelu on, niinkuin taulukosta näkyy, 112 cm (1899), pienin on 24 cm
(1895); keskimäärin on vaihtelu 65 cm.
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Vedenkorkeuden lisäänty1ninen oli nopein toukokuun
lopussa 1899 (7. 5 cm vuorokaudessa), ja aleneminen oli
nopein elokuussa samana vuonna (2. 75 cm vuorokaudessa).
Pielaveden vedenkorkeutta on havaittu 1 p:stä tammik.
1885 alkaen, lukuun ottamatta edellistä vuosipuoliskoa
v. 1895. Ennen 1 p. tammik. 1896 tehtiin havaintoja
4 kertaa kuussa, viiinmnainitusta päivästä alkaen joka
päivä. Havaintoaines on julaistu Nidoksessa 2, sivv.
32-38, ja grafisesti esitetty tauluilla XXIX ja XXX,
Nidos 3. I{.oska havaintojakso keskeytyy v. 1895, on
havaintoainesta käsitelty erikseen vuosilta 1885-1894 ja
erikseen vuosilta 1896-1909. Siten on mainituille tauluille
piirretty kaksi eri keskikäyrää, yksi kutakin aikakautta
kohti.
Niinkuin näistä keskikäyristä selviää, ovat vuotuiset
vedenkorkeusvaihtelut jokseenkin samankaltaiset kuin
I{.eiteleessäkin. Vedenpinta alenee siis jokseenkin yhdenInukaisesti 1 p :stä tmn1nik. huhtikuun alkupuoleen asti,
jolloin se on alimmillaan. Tämän jälkeen nousee vedenpinta huhtikuussa ja toukokuussa ensiksi hitaasti, sitten
nopeammin, saavuttaakseen korkeimman arvonsa toukokuun lopussa ja kesäkuun alussa. I<_orkeimmasta arvostaan alkaa vedenpinta taas aleta n. 7 p. kesäkuuta, ja
aleneminen on jokseenkin yhdenmukainen syyskuun alkuun
asti. Tämän jälkeen alenee vedenpinta edelleen, vaikkakin hitaammin, lokakuun alkupuoleen asti, jolloin se
uudelleen alkaa nousta. Marraskuun lopussa on käyrässä
toisarvoinen maksimi, joskaan ei vallan selväpiirteinen.
Tässä suhteessa eroavat Pielaveden ja I{.eiteleen keskikäyrät toisistaan.
Vuotuisten maksimien ja minimien jakautuminen eri
kuukausille selviää allaolevasta taulukosta.
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Järven keskivedenkorkeus aikakautena 1885-1894
on 234 c1n, ja aikakautena 1896--1909 226 cm. I{.oko
aikakauden 1885--1909 keskivedenkorkeus on, jos v. 1895
ei lasketa mukaan, 230 cm.
Suurin vuosikeskiarvo on 258 cm (v. 1899), pienin
1901); erotus on 51 c1n.
vuosikeskiarvo on 207 c1n
Eri vuosikeskiarvojen eroavaisuudet normaalisesta
selviävät seuraavasta taulukosta, joka on laadittu käyttämällä taulukkoa siv. 151, Nid. 2.
Erotus cm:ssä vuosikeskiarvojen ja koko aikakauden
keskiarvon (230) välillä
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I{.oko havaintokautena oli vesi korkeimn1illaan 3-5 p.
kesäk. 1899, jolloin se oli 350 cm; matalimmillaan oli vesi
9----26 p. huhtik. 1909, jolloin vedenkorkeus oli 172 cm.
Suurin havaittu vaihtelu on siis 178 cm.
Kaikkien 24 vuoden keskitulvavedenkorkeus on 276
cm, keskimatalanvedenkorkeus on 203 cm ja erotus näitten
välillä 73 cm. I{.eskivedenkorkeuden ja keskimatalanvedenkorkeuden erotus on 27 cm, joka vastaa 37 erotuksesta keskitulvavedenkorkeuden ja keskimatalanvedenkorkeuden välillä.
Seuraava taulukko sisältää eri vuosien tulvaveden- ja
matalanvedenkorkeudet sekä näitten erotukset.
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Suurin oli vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu v. 1899,
se oli 129, cm, pienin vaihtelu, 50 cm, oli vv. 1890
1893. Keskivaihtelu on 73 cm.
Vedenkorkeuden nopein kasvu on 18 cm vuorokaudessa (v. 19
05).
:Muuten selviävät vedenkorkeussuhteet eri aikoina
taulukaista Nidoksessa 2, sivv. 32-38, ja 151 sekä
tauluista XXIX--XXX, LVI ja LVII.
Vedenkorkeusvaihteluista Nilakassa on havaintoja tehty
päivä v:sta 1896 alkaen kahdella asteikolla, joista
N:o 28, on järven pohjoispäässä Säviän kanavan
kohdalla ja toinen, N:o 29, järven eteläpäässä Kolun
kanavassa. Jälkimmäisellä asteikolla on sitäpaitsi tehty
havaintoja 4 kertaa kuussa vuonna 1895.
I{ummankin asteikon havaintoaines on julkaistu taulukoissa sivv. 38-45, Nid. 2.
I{oska vesiasteikko N :o 29 on I{olun kanavassa verrattain etäällä Nilakasta ja koska tämän asteikon vedenkorkeuskäyrät osattavat useita epäsäännöllisyyksiä, on
ainoastaan asteikon N :o 28 :n käyrät julkaistu.
Vedenkorkeusvaihtelujen normaalinen vuotuinen kulku
selviää aikakauden 1896-1909 keskikäyrästä taululla
XXXI, Nid. 3.
Vuoden kolmena ensimäisenä kuukautena alenee vedenpinta yhdenmukaisesti 13 cm alimpaan arvoonsa, 196 cm,
joka vallitsee maalisk. 28 p:n ja huhtik. 9 p:n välisellä
ajalla. Tämän jälkeen seuraa nousu, ensiksi hidas 25 p:ään
huhtik., sitten nopeampi, joka jatkuu 21 p:ään toukok.,
jolloin taas hitaampi nousu seuraa 29 p :ään toukok.,
milloin vesi saavuttaa 1naksimiarvonsa 259 cm. Suurin
nousu vuorokaudessa on 3 cm. Korkeimmillaan on vesi
5 vuorokautta, jonka jälkeen aleneminen uudelleen alkaa.
Elokuun keskivaiheille asti alenee vedenpinta keskimäärin
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0.5 c1n vuorokaudessa, tämän jälkeen on aleneminen
hitaampi lokakuuhun asti, jolloin vesi on 214 c1n asteikolla. Marraskuussa voi huomata hyvin heikon nousun
(1 cm), ja joulukuussa tapahtuu uudelleen muutaman
cm:n aleneminen. Nilakan vedenkorkeuskäyrän osottama
toisarvoinen maksimi vuoden lopussa on kuitenkin pienempi kuin vastaava maksimi Pielavedessä.
I{eskikäyrästä aikakautena 1896-1909 saadaan erotus
(63 cm) korkeimman veden (259 cm) ja matalimman veden
(196 cm) välillä. I{oska koko aikakauden keskivedenkorkeus on 219 cm, on keskivedenkorkeus 23 cm yläpuolella
keskikäyrästä johdettua matalinta vedenkorkeutta ja
40 cm alapuolella samoin saatua korkeinta vedenkorkeutta.
Tässä on huomattava, niinkuin jo aikaisemmin mainittiin, että täten saadut korkeimmat ja matalimmat
vedenkorkeudet eivät käy yhteen kaikkein korkeimpien ja matalimpien vedenkorkeuksien kanssa eivätkä
myöskään keskitulvaveden- ja keskimatalanvedenkorkeuksien kanssa.
Mitä tulee vedenkorkeussuhteisiin eri vuosina aikakautena 1896-1909, selviävät eroavaisuudet normaalisesta kulusta taulusta XXXI, Nidos 3.
Korkeimman ja matalimman vedenkorkeuden j akautuminen vuoden eri kuukausille selviää allaolevasta taulukosta.
..t.i

'§

..t.i

..t:.i

~
Ci1 .:E
;::l
ro
;g ~~

'§

.;!l

s v

ro

1Maksimit.
Minimit .

~

~

:1~1

1

1

1

..t.i
0
..!:<:

..t:.i

UJ

p

:C\l

;::l

V

0

~

~

19 1!_

~

6
1

:cl!

·o:;
~

..t.i
0

~

..t.i
UJ

..t.i
UJ

..t:.i

ro

;>-.,
;>-.,

ro

~

1-<
1-<

~

;g

0

Cf)

l=l=h-1

1

C\1

1

.

1

'i:
:Q

"äl

:Q

~1

::::
::::
..-1

-1

1

El

,.!<!

-!i 2!i!
1

Taulukot Nid. 2, siv. 152, sisältävät kuukausi- ja
vuosikeskiarvot sekä korkeiin1nat ja matalimmat vedenkorkeudet joka vuonna vesiasteikoilla N :o 28 ja N :o
29, ja allaolevaan taulukkoon on merkitty vuosikeskiarvojen eroavaisuudet koko aikakauden keskiarvosta
(219 cm) asteikolla N :o 28.
Erotus cm:ssä vuosikeskiarvojen ja koko aikakauden
keskiarvon (219) välillä
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on 27 cm yläpuolella keskimatalanvedenpintaa ja 48 cm alapuolella keskitulvavedenpintaa.
Edellinen erotus on 36 % keskitulvaveden- ja keskimatalanvedenkorkeuksien erotuksesta.
Eri vuosien tulvaveden- ja matalanvedenkorkeudet
ovat lisäksi yhdistetyt seuraavaan taulukkoon.
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Niinkuin taulukosta selviää, on suurin vuotuinen vaihtelu 126 cm (1899), pienin on 54 cm 1 ) (1896), keskivaihtelu on 75 cm. Nilakan vedenkorkeussuhteitten lähempää tutkimista varten viitataan jo mainittuihin taulukkoihin ja tauluun XXXI sekä tauluihin LVI ja LVII,
Nid. 3.
Rasvangissa ja sen kanssa yhtä korkealla olevassa
Virmasvedessä on asteikolla N :o 30 Kolun sulun kohdalla tehty vedenkorkeushavaintoja 1 p:stä tammik.
1895, ensiinäisenä vuonna 4 kertaa kuukaudessa, sitten
joka päivä. Luetut vedenkorkeudet ovat taulukoissa Nidoksessa 2, sivv. 46-49, sekä tauluilla XXXII, LVI ja
LVII, Nid. 3.
Järvien vuotuiset vedenkorkeusvaihtelut ovat, niinkuin
keskikäyrästä taululla XXXII selviää, jokseenkin samankaltaiset kuin Nilakassakin, ainoastaan suuremman vedenpinnan ja suuremman sadealueen aiheuttamina erotuksilla. Siten on vesi korkeim1nillaan hieman 1nyöhem1nin
Rasvangissa ja Virmasvedessä, eli 7--20 p. kesäk., ja
keskikäyrästä saadun korkeimman ja matalimn1an veden
erotus on pienempi, nim. 52 cm.
Seuraava taulu osottaa korkeimman ja 1natalimman
veden jakautumisen eri kuukausille niinä 15 vuotena,
jolloin havaintoja on tehty.
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Suurin vuosikeskiarvo, 244 cm, on v. 1899, pienin
keskiarvo, 200 cm, on v. 1901; erotus on 44 cm.
Havainnot asteikolla N :o 29 osottavat, että keskivedenkorkeus v. 1895 oli vielä alempana kuin v. 1901
(kts. taulua siv. 152, Nidos 2).
Kaikkein korkeimmillaan koko aikakautena oli vesi
asteikolla N :o 28 3-5 p. kesäk. 1899, jolloin se oli
331 cm, ja kaikkein matalimmillaan oli vesi 11-26 p.
huhtik. 1909, jolloin korkeus oli 168 cm. Suurin vedenkorkeusvaihtelu koko aikakautena on siis 163 cm.
14-vuotisen aikakauden keskitulvavedenkorkeus on
267 c1n, keskimatalanveden 192 cm, ja erotus 75 cm.
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I{uukausi- ja vuosikeskiarvot sekä korkeimmat ja
matalimmat vedenkorkeudet ov.at yhdistetyt taulukkoon
siv. 152, Nid. 2, ja seuraavalla sivulla olevasta taulukosta
selviävät eroavaisuudet eri vuosien vuosikeskiarvojen ja
koko aikakauden keskiarvon välillä.
1)

V. 1895 on vaihtelu asteikolla N:o 29 ainoastaan 30 cm.
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Vuosikeskiarvojen ja koko aikakauden keskiarvon (240)
erotus cm:ssä
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Suurin vuosikeskiarvo on 277 cm (1899), pienin vuosikeskiarvo 221 cm (1895); ero on siis 56 cm.
I{orkeimmillaan, 352 cm korkealla, oli vesi kesäkuun
aikana v. 1899, matalimmillaan, 191 cm, 16 p. maalisk.
1902; näitten vedenpintojen korkeusero on 161 cm.
I{eskikorkean- ja keskimatalanveden korkeudet koko
ajanjaksona ovat vast. 279 cm ja 214 cm, näiden ero on
65 cm.
I{eskiveden ja keskilnatalanveden korkeuksien ero on
keskikorkean- ja keskimatalanveden kor26 cm eli 40
keuksien erosta.
Allaoleva taulukko sisältää korkeimman ja matalimman vedenkorkeuden sekä näiden erotuksen koko havaintokauden kaikkina vuosina.
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Suurin vuotuinen vaihtelu on 113 cm (1899), pienin
28 cm (1895); keskimääräinen vaihtelu ()n 65 c1n.
Vesijärvestä on, kuten aikaisemmin on mainittu,
vedenkorkeushavaintoja tehty vuodesta 1870 alkaen, jolloin
asteikolla N :o 62 Vesijärven sulun luona alettiin havaintoja tehdä. Havaintoja tehtiin alussa 4 kertaa kuukaudessa sekä tammik. 1 p :stä 1896 alkaen joka päivä; ne
ovat julkaistut taulukoissa 2:n Nidos, sivv. 60--70, ja
grafisesti ovat vedenkorkeusvaihtelut esitetyt tauluilla
XXXIII ja XXXIV, 3:s Nidos.
Koko havaintokauden keskivedenkäyrä, mikä ilmaisee
vuotuisten vedenkorkeusvaihtelujen yleisen kulun, on
piirretty käyttämällä seuraavassa taulukossa olevia keskiarvoja jokaiselta päivältä.
I{uten käyrästä ja taulukosta lähemmin käy selville,
tapahtuvat vedenkorkeusvaihtelut >mormaalisen>> vuoden
aikana seuraavalla tavalla:
Vuoden kahtena ensimäisenä kuukautena, tammik.
ja helmik., aina maalisk. 8 p :ään asti laskee vedenpinta
vähitellen 256 cm:stä 249 cin:iin, eli 7 cm 66:ssa vuoro-
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kaudessa, mikä tekee 0.11 cm vuorokautta kohti. Maalisk.
8 :stä huhtik. 3 p :ään pysyy vedenpinta sitten InuuttuInattomana alimmillaan.
Viimeksimainitusta päivästä lähtien alkaa vedenpinta
nousta 0.37 cm vuorokaudessa huhtik. 21 p:ään asti,
jolloin sen korkeus on sama kuin vuoden alussa, siis
cm. Senjälkeen alkaa nopeampi kohoaminen, ja se
jatkuu 1 cm:llä vuorokaudessa toukok. 10 p:ään saakka,
jolloin vedenkorkeus on 274 cm. Toukokuun 10:stä 15:ta
p :ään nousee se vielä 2 cm eli 0. 40 cm vuorokaudessa,
mutta sitten vedenpinta pysyy 19 päivän aikana eli
kesäk. 4 p :ään saakka korkeimmillaan, 276 a 277 cm:n
korkeudella. I{esäk. 3 p:stä--elok. 21 p:ään laskee vedenpinta verrattain tasaisesti 20 cm eli 0.25 cm vuorokaudessa. ·Viiineinainittuna päivänä on vedenpinta yhtä
korkealla kuin vuoden alussa.
Elok. 21 p:stä-syysk. 30 p:ään alenee vedenpinta
vieläkin 4 cm eli 0.10 cm vuorokaudessa, jonka jälkeen
se Inarrask. 6 p :ään mennessä nousee saman verran.
Vedenpinta on sitten loppuvuoden melkein muuttumatta
256 cm :n korkeudella.
Korkeimman ja matalimman vedenpinnan korkeusero, joka saadaan käyrästä tahi taulukosta, on ainoastaan
cm ja syynä tähän on nähtävästi se, että järven pinta
peittää niin suuren osan, 29.6
koko sen sadealueesta.
I{oko aikakauden keskivedenpinta (258 cm) on 9 cm
ylempänä ja 19 cm alempana keskivedenkäyrästä saatuja
matalanveden- ja korkeanvedenpintoja.
Mitä sitten vedenkorkeussuhteisiin havaintokauden
eri vuosina tulee, osattavat nämä monta poikkeusta
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tavallisia oloja kuvaavasta keskikäyrästä, kuten selvästi
näkyy grafisesta esityksestä tauluilla XXXIII ja XXXIV,
3:as Nidos.
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Vuosikeskiarvojen ja koko aikakauden keskiarvon (258 cm)
erotus cm:ssä
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I{orkein vesi on ylläolevan taulukon mukaan tavallisesti toukokuussa- 24 kertaa 39:stä- sitten kesäkuussa
(9 kertaa) ja heinäkuussa (3 kertaa); kolmena vuonna,
nim. 1883, 1890 ja 1909, on vesi ollut korkeimmillaan
vuoden lopussa. Alin vesi on kylläkin enimmäkseen
maaliskuussa ja huhtikuussa, mutta tässä ei huomaa
sellaista säännöllisyyttä kuin korkeanveden suhteissa.
Monena vuonna kohoaa vedenpinta vuoden loppupuolella, mikä seikka myöskin vaikuttaa keskikäyrään.
Vesijärven vedenkorkeuden kuukausi- ja vuosikeskiarvot ovat siv. 153, 2:n Nidos, samaten myöskin korkein
~ja matalin vedenkorkeus eri vuosina, ja taulukkoon liittyy
vedenkorkeussuhteiden schematinen esitys tauluilla LVI
ja LVII, 3:as Nidos.
Kuukautinen keskivedenkorkeus on tavallisesti pienin
maaliskuussa ja suurin toukokuussa, kuten allaolevasta
taulukosta näkyy, mutta yksityisinä vuosina tapahtuu
tämänkin keskivedenkorkeuden suhteen eroavaisuuksia.
Kuukautinen keskivedenkorkeus cm:ssä koko aikakautena 1871-1909
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Taulukossa siv. 153, 2:n Nidos on mainittu eri vuosien
suurin ja pienin vedenkorkeus ja nämä ynnä niiden erot
ovat kootut allaolevaan taulukkoon.
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Koko havaintokauden 1871-1909 keskivedenkorkeus
on 258 cm. Koska asteikon nollapisteen korkeus on 78.63
m yli NN, on siis keskivedenpinnan korkeus 81.21 m
yli NN.
Mitä yksityisten vuosien keskivedenkorkeuteen tulee,
on tämä suurin, 286 cm, vuonna 1871 ja pienin, 229 cm,
vuonna 1887; korkeusero on 57 cm.
Kuten seuraavasta taulukosta ja taul. LVI näkyy, on
39 havaintovuodesta 17 vuotena keskivedenkorkeus suurempi tahi yhtä suuri kuin koko aikakauden keskivedenkorkeus, jotavastoin 22 vuonna keskivedenkorkeus on
aikakauden äskenmainittua vedenkorkeutta pienempi.
Suurin vedenkorkeus koko aikakautena on 327 c1n,
joka havaittiin heinäk. 1 p. 1871, ja matalimmillaan, 211
cm:n korkeudella, oli vesi syysk. 1 p. 1887. Näitten lukujen ero on 116 cm.
Koko aikakauden keskikorkeanveden korkeus on 282
cm, keskimatalanveden korkeus 241 cm ja näiden lukujen
ero siis 41 cm. Keskivedenpinta, jonka korkeus on 258 cm,
on siis 17 cm keskimatalanvedenpintaa ylempänä ja 24
cm keskikorkeanveden pintaa alempana.
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Aikakauden suurin vuotuinen vaihtelu, 72 cm, oli
vuonna 1871, pienin vaihtelu, vuonna 1874, oli 25 cm.
Keskivaihtelu on 41 cm.
Päijänteessä on vedenkorkeushavaintoja tehty sekä
Vesijärven sulun luona (asteikolla N :o 63) että I{alkkisten
sulun luona (asteikolla N :o 65), edellisellä paikalla heinäkuusta 1870 alkaen, jälkimmäisellä tammikuusta 1879.
Tammik. 1 p:stä 1896 on havaintoja tehty joka päivä,
sitä ennen ainoastaan 4 kertaa kuukaudessa. Vuosina
1908 ja 1909 on Päijänteeseen asetettu 3 uutta asteikkoa,
23
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nim. Haapakosken alapuolelle, Sysmän kohdalle ja I{opsuon lahteen. Haapakaskeila ja I{opsuon lahdessa on sitäpaitsi mareografeja. Kaikki vuoden 1909 loppuun saakka
asteikoilla N :o 63 ja N :o 65 tehdyt havainnot ovat
taulukoissa sivv. 70----88, 2:n Nidos. Grafisesti ovat vedenkorkeussuhteet vv. 1871-~-1878 esitetyt taululla XXXV,
Vesijärven sulun luona olevaan asteikkoon N:o 63 verrattuina, ja aikakaudelta 1879-1909 taululla XXXVI--XXXVIII, I{alkkisten sulun luona olevaan asteikkoon
N :o 65 verrattuina.
Taulussa XXXV oleva keskivedenkäyrä koskee koko
havaintokautta 1871-1909, jota vastointauluihin XXXVI
--XXXVIII piirretty keskivedenkäyrä kohdistuu aikakauteen 1879--1909.
Allaolevassa taulukossa on keskivedenkäyrän piirtämistä varten taululle XXXV laskettu koko havaintokauden 1871--1909 päiviitäiset keskiarvot Vesijärven
sulun luona olevan asteikon N :o 63 mukaan.

Päijänteen vedenkorkeuden päivittäiset keskiarvot aikakautena
1871-1909.
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Sainoinkuin aikaise1nmin kuvaitujen järvien, laskee
myöskin Päijänteen vedenpinta vuoden kolmena ensiInäisenä kuukautena verrattain tasaisesti. Oltuaan tmnmik. 1 p. 231 cm korkealla alenee vedenpinta 214 cm:iin
n1aalisk. 27 p., joten aleneminen siis on 17 cm 86:na
vuorokautena eli 0. 20 cm vuorokautta kohti. Maalisk.
27 p :stä huhtik. 18 p :ään on vedenpinta pysyväisesti
paikallaan, paitsi huhtik. 7-10 p:n välillä, jolloin se on
1 cn1 almnpana. Sitten alkaa vesi nousta huhtik. 18
p
kesäk. 22 p :ään asti ja tämä osa keskikorkeuskäyrää
on siis hieman taipunut, S:n 1nuotoinen. Kohoaminen
65 vuorokautena on 62 cm, joka vuorokautta kohti
tekee 0. 95 cm. Suurin vedenpinnan nousu, n. 2 cm vuorosattuu toukokuun alkupäivinä.
276 c1n korkea tulvavesi vallitsee 7 vuorokautena eli
kesäkuun 29 p:ään asti, jolloin vedenpinta jälleen alkaa
vähitellen laskea. Laskemista jatkuu lokak. 9 p :ään
saakka verrattain tasaisesti vähän taipunutta, suoraa
viivaa lähenevää, S-muotoista käyrää myöten. Tällä
aikaa alenee vedenpinta 42 cm eli 0.41 cm vuorokaudessa.
Lokak. 9:stä-28:een päivään laskee se vielä 2 cm eli
232 cm:n korkeuteen.
Loppuvuoden on vedenpinta melkein muuttumattoInana. Kuten käyrästä taululla XXXV näkyy, eivät vuoden loppupuolella väliin ilmenevät toisarvoiset maksiiniarvot vaikuta keskiarvoihin.
Seuraava taulukko näyttää mitenkä maksiinit ja
miniinit jakautuvat eri kuukausia kohti.
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Taulukon n1ukaan on vesi korkeiininillaan tavallisesti kesäkuussa ja aliinmillaan tavallisesti huhtikuun
aikana, mikä selviää myöskin keskikorkeuskäyrästä.
Jokaisen kuukauden ja vuoden keskikorkeuden arvot
ovat kootut taulukkoihin sivv. 154-155, 2:n Nidos.
Allaoleva taulukko sisältää sitäpaitsi koko aikakauden
kuukausikeskiarvot, verrattuina Vesijärven sulun luona
olevaan asteikkoon N :o 63.
Koko havaintokauden 1871-1909 kuukausikeskiarvot cm:ssä
~

'§

Jos verrataan Päijänteen molempia, taululla XXXV ja
XXXVI olevia keskivedenkäyriä keskenään, ja otetaan
huomioon, että Vesijärven sulun luona olevan asteikon
N :o 63 nollapiste on 9 cm ylempänä kuin I{alkkisten sulun
luona olevan asteikon N :o 65 nollapiste, niin huomataan,
että molemmat käyrät, vaikkakin eripitkiltä ajoilta,
käyvät 1nelkein yhteen.
Seuraavassa käsitellään Päijänteen vuotuisten vedenkorkeusvaihtelujen normaalista kulkua ja tätä varten
käytämme pitemmän ajanjakson keskivedenkäyrää (kts.
taul. XXXV ja ylläolevaa taulukkoa).
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Tavallisesti on siis kuukausikeskiarvo suurin kesäkuussa ja pienin huhtikuussa.
Asteikkoon N :o 63 verrattuna on Päijänteen keskivedenkorkeus aikakautena 1871-1909 239 cn1. Koska
asteikon nollapiste on 75.81 m yli NN, on siis keskivedenpinnan korkeus havaintokautena 1871--1909 78.20 m
NN. Jos lasketaan keskivedenkorkeus käyttämällä
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asteikolla N :o 65 l(alkkisten sulun luona tehtyjä havaintoja, saadaan arvo 248 cm, ja tämän n1ukaan on keskivedenpinnan korkeus aikakautena 1879-1909 78.20 m yli
NN, siis sama arvo kuin pitemmällä aikakaudella.
Verratessa kuukausikeskiarvoja ylläolevassa taulukossa koko aikakauden keskiarvon (239 cm) kanssa, huomaa, että toukokuun-syyskuun keskiveden pinnat ovat
ylempänä ja kaikkina n1uina kuukausina alempana keskivedenpintaa koko aikakautena 1871-1909. Tämä näkyy
myöskin grafisesta esityksestä taululla LVII.
Vuosikeskiarvo saavuttaa suurimman arvonsa, 310 c1n,
vuonna 1899 ja pienimmän arvonsa, 203 cm, vuonna 1909;
kumpainenkin arvo on asteikon N :o 63 mukaan. Näiden
arvojen erotus on 107 cm.
Allaolevasta taulukosta näkyy mitenkä eri vuosien
keskivedenkorkeus suhtautuu koko aikakauden keskivedenkorkeuteen.

-

Vuosikeskiarvojen ja koko. aikakauden 1871-1909 keskiarvon
(239 cm) ero cm:ssä

1871

1872

1873

1874

2

+ 14

+15

+1

1881

1882

1883

1884

1876

1877

1878

1879

1880

19 --15

+8

+31

+32

31

1887

1888

1889

1890

1875

1885

1886

7

1

+5

15

6

21

-7

-12

10

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900
.

19

2

6

1901

1902

1903
.·

14

+2

+22

3

20

~20

1

1904

1905

1906

1907

....

+11

34;

+71

13

+1

+12

~·-··~

+4

~

1908 i 1909

. ·~···~

261

Vuonna

1871

1872 1873 1874 1875 1876 1877

1878

TV ..........
MV ..........
TV--l\1V ....

267
214
53

312
215
97

306
208
98

306
236
70

1879 1880 1881

1882 1883 1884 1885

1886

325
220
105

276
181
95

281
190
91

288
184
104

285
199
86

261
194
67

267
208
59

1887 1888 1889

1890

1891

1892 1893

1894

254
214
40

258
188
70

295
186
109

270
204
66

1---·

Vuonna
TV ..........
MV ..........
TV-MV ....
Vuonna

......

36

I<.eskivedenkorkeus on 17 vuotena ollut suurempi ja
22 vuotena pienempi kuin koko aikakauden keskivedenkorkeus.
Taululla LVI ovat vuosikeskiarvot grafisesti esitetyt
I(alkkisten sulun luona olevaan asteikkoon N :o 65 verrattuina.
l(orkein Vesijärven sulun luona olevalta asteikolta
N :o 63 havaittu vesikorkeus on 429 cm, 1nillä korkeudella
vedenpinta oli kesäk. 29 ja 30 p:nä 1899; matalim1nillaan,
178 cm samalla asteikolla, on vesi ollut kolme eri kertaa,
nim. maaliskuussa ja huhtikuussa 1889, joulukuussa 1908
sekä tammik.---huhtik. 1909. Ylilnmän ja alimman vedenkorkeuden ero on siis 251 cm.
I<.alkkisten sulun luona olevan asteikon N :o 65 mukaan
on suurin vesikorkeus 437 cm (1899) ja pienin 183 cm
(1909); korkeusero on 254 c1n.
Keskikorkeavesi aikakautena 1871---1909 on 282 cm
ja keskimatalavesi 204 c1n, molemmat asteikon N:o 63
mukaan; ero on siis 78 cm. I<.eskiveden (239 cm) ja keskimatalanveden korkeusero on 35 cm eli 45% keskikorkeanja keskimatalanveden korkeuserosta.
Seuraavassa taulukossa on aikakauden eri vuosien
korkean- ja matalanveden korkeus sekä näiden erotus.

235
183
52

281
223
58

263

255
232

261
190

23

71

267
180
87

TV ..........
MV ..........
TV-MV ....

243
205
38

291
205
86

Vuonna

1895

1896 1897

1898

1899

1900 1901 1902

TV ..........
MV ..........
TV-MV ....

238
200
38

246
202
44

357
227
130

429
240
189

288
225
63

259
189
70

Vuonna

1903

1904 1905 1906 1907 1908

1909

I78

85

296
205
91

270
215
55

299
186
113

1

TV ..........
MV ..........

13

i~

-

1 TV-~MV ....

287
237
50

299
217
82

306
211
95

309
195
114

305
l98
107

243

230

I78

I78

65

52

Suurin vuotuinen vaihtelu on 189 cm (1899), pienin
23 cm (1874) ja keskimääräinen vaihtelu 78 cm.
Vedenpinta kohosi nopeimmin toukokuussa 1899,
jolloin vesi nousi 3A cm vuorokaudessa.
4 Päijänteen 5:stä asteikosta on yhdistetty tarkkavaakitusverkkoon ja sentakia on mahdollista keskenään
verrata vedenkorkeuksia eri paikoissa, nimittäin: asteikoilla N:o 46 järven pohjoispäässä, N:o 63 Vesijärven
sulun luona, N :o 64 I<.opsuon lahdessa ja N :o 65 I<.alkkisten sulun luona.
Ensimäinen taulukko sivulla 181 sisältää 1909 vuoden
vedenkorkeuksien kuukausikeskiarvot näitten neljän asteikon sekä asteikon N :o 47 mukaan; viimeksimainittu
asteikko sijaitsee Päijänteen kanssa melkein samalla
tasalla olevassa Jyväsjärvessä. I<.uukausikeskiarvot ovat
kaikki verratut nollapintaan NN.
l(uten taulukosta näkyy, vallitsee suuri yhtäläisyys
eri asteikoilta saatujen keskiarvojen välillä, varsinkin
Vesijärven ja I<.alkkisten sulkujen luona olevien asteikkojen suhteen. I<.opsuon asteikko antaa n. 3 c1n korkeamInan kuukausikeskiarvon kuin I<.alkkisten asteikko. Mahdollisesti riippuu tämä siitä, että edellinen asteikko sijaitsee syvän lahden pohjassa.
Varsinkin on mieltä kiinnittävää verrata asteikolta
N :o 46 järvenpohjoispäässä saatuja kuukausikeskiarvoja
niiden keskiarvojen kanssa, jotka saadaan asteikoilta N :o
63 ja N :o 65 järven eteläpäässä. I<.uten näkyy, ovat
kuukausikeskiarvot asteikolta N :o 46 säännöllisesti
ainoastaan joitakuita cm suuremmat kuin vastaavat
luvut N :o 63 :lta ja N :o 65 :Itä, josta käy selville, että
Päijänteen pohjois- ja eteläpään välillä ei ole mainittavaa
putousta. Eri tilaisuuksissa· voi tietystikin vedenpinta-
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Kuukausikeskiarvot m:ssä ylä NN vuonna 1909

1

Asteikko

Tammik. Helmik. Maalisk.
N
N
N
N
N

o
o
o
o
o

47
46
63
64
65

Jvväskylän luona ...
Haapakosken luona . .
Vesijärven sulun luona
Kapsuon luona . . . . . .
Kalkkisten sulun luona .

Huhtik. Toukok.

Kesäk.

Heinäk.

Elok.

Syysk.

78.13
78.11
78.09
78.12
78.09

78.05
78.03
78.03
78.03
78.01

77.63

77.60

77.58

77.59

77.74

78.04

78.16

77.59
77.63
77.59

77.59
77.61
77.58

77.59
77.61
77.56

77.59
77.6J
77.58

77.71
77.76
77.72

77.98
78.04
78.01

78.11
78.16
78.13

jen korkeusero eri paikoilla järveä, riippuen tuulista,
barometrikorkeudesta y. m., olla verrattain suuri, kuten
esim. näkyy Haapakosken ja Kapsuon luona olevien itsestään toimivien vedenkorkeusmittarien piirtämistä kuvioista (kts. taulua LXI).
Koska olemassa oleva havaintoaineisto ei vielä ole
riittävää järven vedenpinnan jaksollisten heilahdusten ja
näiden barometrikorkeudesta y. 1n. aiheutuvan riippuvaisuuden tarkempaa tutkimista varten, niin jätämme tämän kysymyksen lähem1nän käsittelyn toiseen julkaisuun.
Vaikkakin se aikakausi, jona vedenkorkeushavaintoja on tehty Päijänteessä, on verrattain lyhyt
asteikolta N.:o 63 Vesijärven sulun luona 39 vuotta
on
kuitenkin koetettu tri Axel Wallenin 1) käyttämän Inenettelytavan mukaan vedenkorkeusvaihteluista saada esille
pitempi periodi, kuin 1-vuotinen. Tulos näkyy käyristä
taululla LXI.
Ruotsalaisen vedenkorkeussuhteet, joista on säännöllisesti tehty havaintoja tammik. 1 p:stä v. 1879 alkaen
asteikolla N :o 66 Kalkkisten sulun luona, ovat yleisin
piirtein nähden yhdenmukaisia Päijänteessä vallitsevien
suhteiden kanssa, paitsi että vaihtelut Ruotsalaisessa
ovat jonkun verran suurempia kuin Päijänteessä.
Asteikolta N :o 66 tehdyt havainnot ovat sivv. 89-96,
2:n Nidos, ja ne ovat grafisesti esitetyt tauluilla XXXIXXLII, 3:as Nidos.
Keskivedenkäyrästä näkyy miten vedenkorkeus tavallisesti vaihtelee vuoden aikana. Vesi on alimmillaan, 251
cm:n korkeudella, huhtikuun alkupäivinä ja ylimmillään,
351 cm korkeudella, kesäkuun loppupuolella; näiden ero
on 100 cm.
Maksimit ja minimit jakautuvat eri kuukausia kohti
melkein samaten kuin Päijänteessäkin.
Kuukausi- ja vuosikeskiarvot sekä korkeimmat ja
matalimmat vedenkorkeudet ovat sivulla 155, 2:n Nidos
ja tauluilla LVI--LVII, 3:s Nidos.
Korkeimmillaan oli vesi Ruotsalaisessa havaintokautena 1879-1909 kesäk. 4 p:nä 1899, jolloin vedenpinta
nousi 555 cm:iin, alin vesi havaittiin maaliskuussa 1909,
jolloin se oli 183 cm. Suurin vaihtelu aikakautena on

Lokak. Marrask. Jouluk.
78.00
77.98
77.93
77.97
77.94

77.99
77.99
77.94
78.00
77.98

78.03
77.99
77.96
78.03
78.00

1

siis 372 cm, mikä on 118 cm suurempi kuin vastaava
arvo Päijänteessä.
l{eskikorkeanveden korkeus on 359 cm, keskimatalankorkeus 232 cm. l{un keskiveden korkeus on
292 cm, on siis tämän ja keskimatalanveden korkeusero
60 cm eli 47
keskikorkean- ja keskimatalanveden korkeuserosta.
Suurin vuotuinen vaihtelu on 245 cm (1899), pienin
47 ClTI (1890).
Vedenpinta kohosi nopeimmin toukok. loppupuolella
v.
jolloin se keskimäärin nousi 6.3 cm vuorokaudessa.
Liekonvedessä, jonka vedenpinta on ainoastaan n.
2 cm Puulaueden vedenpintaa alempana, on vedenkorkeushavaintoja tehty tammik. 1 p:stä v. 1885 alkaen, alussa
4 kertaa ja sitten vuoden 1896 8 kertaa kuukaudessa.
Tulokset ovat 2:ssa Nidoksessa sivv. 108--114 ja
156 sekä tauluilla XLVI-XLVII, 3:as Nidos.
l{oska vedenkorkeusvaihtelut yleisin piirtein nähden ovat samankaltaisia kuin muissakin vesistön isommissa järvissä, esim. l{eiteleessä, josta Puulavesi ja
Liekonvesi eroavat ainoastaan pienemmän kevättulvansa
takia, käsittelemme seuraavassa vaan muutamia kohtia.
Vuotuiset maksimi- ja minimiarvot jakautuvat havaintokautena kuukausia kohti seuraavasti.
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Havaintokautena 1885-1909 oli vesi korkeimmillaan
kesäkuussa 1899, jolloin asteikko osotti 163 cm:n korkeutta, alin vesi, 8 cm, havaittiin helmikuussa 1909; korkeimman ja matalimman vedenpinnan ero on siis 155 cm.
Keskikorkeanveden korkeus on 86 cm, keskiveden
59 cm ja keskimatalanveden 34 cm. Keskivedenpinta on
täten melkein keskivälillä ~{eskikorkean- ja keskimatalanvedenpintoja.
Seuraavassa taulukossa on suurin ja pienin vesikorkeus
sekä näitten korkeusero eri vuosina.
1

Vuonna

11885118861188711888,1889118901189111892,189311894 1895 189611897 189811899 1900 1901 1902 190311904 1905 1906 1907 1908 1909
i

1

TV . . . . 69 1 81
MV. . . . ·1 28 28
TV-MV . i 41
53
1
1

1
1

1)

1910.

1

1
1

57
30
Z7

1

96
42
54

1
1

75
28
47

1
1

1

1

1

75
42
33

1

1

84

78

1

20
64

11

1

67

86
53
33

87
48
39

1
1

55
28
27

Axel Walh'm, Vänerns vattenståndsvariationer, Tukholma

1
1

67
22
45

1
1

125 163
41
75
84
88

99
62
37

76
19
57

96
15
81

97
65
32

103
53
50

98
45
53

103
35
68

93
28
65

66
13
53

55
8

47

Suurin vuotuinen vaihtelu on 88 cm (1899), pienin
27 cm (1887 ja 1895); keskimääräinen vaihtelu on 52 cm.
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3.

Vertaileva selonteko Kymijoen ja sen vesistön vedenkorkeussuhteista.
keskenään suoraan verrata, sillä havaintokaudet eivät
ole yhtä pitkiä.

Edellisessä luvussa on tutkittu vesistön muutamien
suurempien järvien vedenkorkeusvaihteluia, ja tällöin
on vuosikeskiarvo, suurin ja pienin vedenkorkeus y. m.
laskettu kalenterivuosittain. Koska kuitenkin useita
tutkimuksia varten, kuten tutkittaessa esim. sademäärän
suhdetta purkautumismäärään, kalenterivuosi ei ole sovelias ajanjakso, on seuraavassa käsittelyssä aikakaudeksi
otettu n. k. hydrologinen vuosi, joka l{yinijoen vesistöön
nähden soveliaimmin lasketaan marrask. 1 p :stä seuraavan
vuoden lokak. 31 p :ään. Näin valittuna tulee talvikausi,
1 p. marrask.---30 p. huhtik., yleensä käsittämään ne
kuukaudet, jolloin maa on lumen peitossa ja keskilämpö
on alle 0°, jotavastoin kesäkautena, 1 p. toukok.--31 p.
lokak., lämpö on yli 0 astetta ja vesisateita sattuu. Sitäpaitsi lankeaa ainakin varsinaisen ioen suhteen pääasiallisin
osa kevättulvaa kesäkaudelle, kuten Päijänteen keskivedenkäyrästäkin näkyy, jonka ohessa purjehduskausikin
yleensä kuuluu tähän vuosipuoliskoon.
Taulukoissa 2:ssa Nidoksessa, sivv. 159--172, ovat
keskiarvot sekä suurimmat ja pienimmät vesikorkeudet
muutamilta vesistön pääasteikoilta. Näistä taulukaista
saatuja eri asteikkojen keskiarvoja ei kuitenkaan voida

Jotta voitaisiin verrata keskenään vedenkorkeussuhteita niissä vesistön suuremmissa järvissä, joissa vedenkorkeushavaintoja on tehty, on allaolevaan taulukkoon
koottu yhteisen 14-vuotiskauden, 1 p. marrask. 1895-31 p.
lokak. 1909, kuukautiset keskiarvot 8 asteikolta.
Taulukosta näkyy selvästi suuri yhdenmukaisuus,
joka on olemassa eri järvien vuotuisten vedenkorkeusvaihtelujen välillä. Niinpä vallitsee keskimääräinen korkein vesi kesäkuussa muualla paitsi Vesijärvessä, missä
se sattuu toukokuussa; alin vesi vallitsee taasen maalistai huhtikuun aikana.
Vieläkin parempi vertailu saadaan grafisesta esityksestä (kuvio 183, siv. 182), joka näyttää näiden 8 järven
keskivedenkäyrät yllämainitun 14-vuotiskauden aikana.
l{äyrät ovat järjestetyt toistensa alle sadealueittensa suuruuden mukaan.
Vesijärvessä, jolla on pienin sadealue, on alin vesi
aikaisimmin, nimittäin maaliskuun puolivälillä, vaikkakin
tämä vedenpinta pysyy kohdallaan huhtikuun alkupäiviin

Kuukautiset keskikorkean-, keski- ja keskimatalanveden korkeudet cm:ssä 14-vuotiskautena
1 p. marrask. 1895-31 p. lokak. 1909.

Asteikko N:o 11 Keiteleessä

Asteikko N:o 28 Nilakassa

Asteikko N:o 27 Pielavedessä

Asteikko N:o 30 Virmasvedessä

Kuukausi

Marrask.
Jouluk.
Tammik.
Helmik.
Maalisk.
Huhtik.
Toukok.
Kesäk.
Heinäk.
Elok.
Syysk.
Lokak.
Vuosi

132
131
128
125
122
125
165
1.72
l67
157
145
138
178

1

1

I
I
1

1

i~g

1

i~~

~~

126

125

216

II7

II2

146
1.67
160
148
140
134

1

122
161
153
141
135
131

217
271
273
256
240
228
224

137

1

107

277

ii~

ii~

~ö~

Asteikko N:o 62 Vesijärvessä

1
II

II

~~

~i~

i

213

211

205
252

20I

!

247
233
224
221

1

1

226

1

198

26~

1

210

;~~ I ~gg
219
253
239
225
220
218

1

~i~

~g~

210
262

1
i

1
1

26~

Asteikko N:o 65 Päijänteessä

267

207

~~;
199

1

25~

239
225
217
214
1

219

1

---- -

KKV

263
264
262
258
256
274
287
283
277
268
262
262
288

1

1

KV

KMV

KKV

KV

262
262
260
256

260
259
258
255

248
247
243
237
231
237
288

243
243
239
234
227

254

252

260
283
279
272
264
260
260
264

253
274
275
266
260
258
257
247

30~

~

299
283
267
254
309

1

1

i

KMV

KKV

KV

239
239
236
230
223

296
295
291
282
272
283
352
378
375
353
328
308
385

226

222

265
296
291
273
258
248
254

238
285
282
262
249
242
216

~iö

1

!

~;~

205

;~~

234

I96

~~
234

212
245
232
219
214
212
192

Asteikko N:o 66 Ruotsalaisessa

Kuukausi

Marrask.
Jouluk.
Tammik.
Helmik.
Maalisk.
Huhtik.
Toukok.
Kesäk.
Heinäk.
Elok.
Syysk.
Lokak.
Vuosi 1

1

242

248
233
222
218

1

~i~

--·

1

1

232

~;~

;;~

229

273
279
272.1
258
246
240

256
273
263
250
240
236

235
265
255
242
235
232

282

241

~~~

224

1

1

1

1

1

~;~

1

220

1

2::.__

Asteikko N:o 78 Liekonvedessä

·-·--····-···--•--· -·

----·-

KMV

KKV

291
289
286
277
266

286
280
278
272
260

265

258

320
368
365
338
315
299
307

285
352
353
324
303
291
249

59
59
57
53
50
59
87
91.
88
77
68
61
94

----····

1

····----·--·-·-·---··-··~-----

KV

58
56
55
51
47

49
77
89
83
72
64
58
63

i

KMV

56
54
52
49
45
44

61
84
78
67
59
56
37
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Sulamaveden vaikutuksesta kohoaa vedenpinta keväällä tietysti aikaisemmin Vesijärvessä ja Pielavedessä,
joidenka sadealueet ovat pieniä. Ettei suurempaa eroavaisuutta tässä suhteessa ole Vesijärven, joka on eteläisin,
ja toisten järvien välillä, riippuu siitä, että Vesijärven
vedenpinta peittää niin suuren osan järven koko sadealuetta.
Korkeimman veden aika on, kuten kuviosta 183
myöskin riippuvainen sadealueen suuruudesta.
Niitä vedenpinnan vuotuiseen vaihteluun tulee, semkuin se on keskivedenkäyrissä suurimman ja pieninlmän vedenkorkeuden erona, niin näkyy seuraavasta
taulukosta ja kuviosta 184, että se selvästi riippuu järvialarl ja järven sadealueen pinta-alan keskinäisestä suhteesta.
i Ero korkeim-1
l man ja mata-

1
1
1

1

Järven nimi
1

Sadealueen
pinta-ala
km2

1

. . . . . . . . . . . . .

j

1

•

1
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Päijänne . . .
Ruotsalainen
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: den korkeusadealueen den välillä,
pinta-alasta
laskettuna
keskikäyrästä cm

496.0
1,139.2
2)89.8

29.6
10.8
7.4

32
67
63

~~,438.1

15.2
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4,196.3
6,221.4
26,136.3
261622.1
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Keskivedenkäyriä 14-vuotiskautena 1 p. marrask.
1895---31 p. lokak. 1909.

asti. Pielavedessä, Nilakassa, Liekonvedessä ja Virmasvedessä laskee vesi aina maaliskuun loppuun asti, l{eiteleen, Päijänteen ja Ruotsalaisen vedenpintojen edelleen
laskiessa muutamina päivinä huhtikuussakin.

Kuva 184. Grafinen esitys vedenpinnan vuotuisen vaihtelun ja
sadealueesta 0 /o :ssa lasketun järvialan välisesti yhteydestä.

Tuskinpa tarvitsee lisätä, ettei ylläoleva käyrä ole
yleensä paikkansa pitävä, vaan ainoastaan tässä kysymyksessä olevassa tapauksessa.
Voidakseen lähemmin verrata vedenkorkeusvaihteluja
hydrologisen vuoden molempina puoliskoina on taulukkoon siv. 183 järjestetty yhteisen 14-vuotiskauden keskiarvot sekä talvi- että kesäkautena.
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·Talvi ja kesä sekä vuotuiset keskikorkean-, keski- ja keskimatalanvedenpinnat cm:ssä 14 vuotiskautena
1 marrask. 1895-31 lokak. 1909.
Kesä (1 toukok.-in lokak.)

Talvi (1 marrask.-30 huhtik.)

Vuosi (1 marrask.-31 lokak.)

Asteikko
KKV

KV

KMV

KKV

KV

KMV

KKV

1

KV

KMV

137
226
219
241
264
254
307
63

107
198
192
216
247
216
249
37

1

N :o 11 Keiteleessä . .
» 27 Pielavedessä .
>}
28 Nilakassa . . .
» 30 Virmasvedessä
))
62 Vesijärvessä .
))
65 Päijänteessä .
» 66 Ruotsalaisessa
))
78 Liekonvedessä

. . ...
..
...
. ....
. .....
. ...
.

.

.
..
. ....

134
226
219
241
276
253
305
65

111
201
195
219
250
221
256
42

124
212
205
230
259
235
279
53

176
277
267
282
288
307
383
93

Kaikissa järvissä huomaamme keskiarvojen olevan
suurempia kesäkautena kuin talvikautena. Mole1npien
vuosipuoliskojen ja hydrologisen vuoden erot I{KVI{MV ja KV-I{MV näkyvät seuraavasta taulukosta.

1

1

1

113
205
199
222
254
225
263
47

149
240
232
253
270
272
334
74

178
277
267
282
288
309
385
94

Taulukosta näkyy, että useassa paikassa ero I{V ·KMV on n 50 °/o erosta I{KV--KMV, toisin sanoen, että
keskivedenpinta on melkein keskikorkean- ja keskimatalanvedenpintojen keskivälillä.

1 marrask. 1895-31 lokak. 1909.
Kesä

Talvi
Asteikko

----~---~~··---------------~--~·-

Vuosi

-- ----·--------------- - - - - - - - - - - - - - - -

KKV-KMV\KV-KMV KKV-KMV\ KV-KMV KKV-KMV[KV-KMV
N :o 11
l)
27
))
28
))
30
))
62
>)
65
))
66
))
78

Keiteleessä ......
Pielavedessä . . ....
Nilakassa . . . . ....
Virmasvedessä . . ..
Vesijärvessä .....
Päijänteessä .....
Ruotsalaisessa . ...
Liekonvedessä . . . .

1

+23
+25
+24
+22
+26
+32
+49
+23

1

1

1

1

1

1

+ 13
+11
+10
+Il
+ 9
+14
+23
+11

Tämän jälkeen lähdemille käsittelemään vedenkorkeussuhteita joessa. Huomautettakoon heti alussa, että
joessa on tehty vedenkorkeushavaintoja ainoastaan
muutamina vuosina ja yleensä sangen epäsäännöllisesti.
Vertaillessa vedenkorkeussuhteita keskenään, voidaan
käyttää ainoastaan seuraavia asteikko ja: N :o 65 Päijänteessä, N :o 66 Ruotsalaisessa, N :o 70 Mankalan koskien
yläpuolella, N :o 72 Kirkko järvessä, N :o 100 Anjalankosken alapuolella, N :o 104 Pernon koskien yläpuolella,
N :o 106 Parikan haaraantumispaikan luona ja N :o 112 a
Suur-Ahvenkosken luona, joilla on yhteinen 8-vuotinen
havaintokausi. Näiden joukkoon voisi ehkä vielä laskea
asteikon N :o 109 Tmnmijärvessä, jolla havaintoja on
tehty sitten vuoden 1904.
Ensiksi käsittelemme muutamin sanoin joessa olevilta
asteikoilta tehtyjä vedenkorkeushavaintoja sekä eräitä
epäsäännöllisyyksiä vedenkorkeussuhteissa näiden luona.
Aikaisemmin käsiteltyjen järvien vedenkorkeuskäyrät
ovat yleensä verrattain tasaisia ilman suurempia kärkiä,
varsinkin jälkeen vuoden 1896, jolloin jokapäiväisiä
havaintoja on tehty. Joessa sitävastoin eivät olot ole
yhtä säännöllisiä, ja usealta asteikolta ovat vedenkorkeuskäyrät sangen epätasaisia. Esiintyvistä epäsäännöllisyyksistä voinee ehkä osa johtua väärin tehdyistä havainnoista. Niinpä näyttää Kalkkisten luona olevan asteikon
N:o 65 vedenkorkeuskäyrä joulukuun loppupuolella v.

+ 63
+72
68
+60
+34
+82
+ 120
+46

+

+36
+35
+33
+31
+16
+47
+71
+27

+71
+79
+75
+66
+41
+93
+ 136
+57

+30
+28
+27
+25
+17
+38
+58
+26

1

1885 8 cm:n alenemista, kun vedenpinta sekä asteikon
N :o 63 luona Päijänteessä Vesijärven sulun kohdalla että
asteikon N :o 66 luona Ruotsalaisessa samaan aikaan oli
vaihtelematta.
Toiset käyrissä ilmenevät epäsäännöllisyydet johtuvat
luonnonsuhteista, kuten kovista tuulista, ilmanpaineen
epätasaisesta jakaantumisesta y. m., mutta varsinkin
jääesteistä koskissa; sitäpaitsi riippuu vedenkorkeus muutamien asteikkojen lähellä olevien tehdaspatojen hoidosta.
Tässä mainittakoon joitakuita esimerkkejä jään vaikutuksesta:
1900 vuoden loppupuolella nousi Päijänteen vedenpinta 6 cm, jotavastoin Ruotsalaisessa vesi samaan aikaan
laski 39 cm ja Mankalan kohdalla 50 cm. Tämä seikka
antaa aihetta luuloon, että jäät tukkivat l{alkkisten
kosket, varsinkin kun vedet tähän aikaan jäätyivät.
Asteikkojen N :o 65 ja N :o 66 havaintolistoihin joulukuulta v. 1905 on merkitty, että I{alkkisten kosket olivat
menneet jäähän saman kuun 20:stä-31:een p:ään, josta
seurasi pieni veden nousu Päijänteessä sekä vedenpinnan laskeminen Ruotsalaisessa ja joessa.
Joulukuun loppupuolella v. 1908 tukkivat jäät Jyrängön virran ja sen takia kohosi Ruotsalaisen vedenpinta.
Samaan aikaan oli myöskin I{oskenniskankoski jäätynyt,
jonka tähden vedenpinta Mankalan koskien yläpuolella
olevan asteikon N :o 70 luona äkkiä laski n. 80 cm, eli 60 c1n
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alemmaksi alinta v. 1909 havaittua vedenpintaa, kuten
vedenkorkeuskäyrästä taululla XLIV näkyy.
Keskiarvoja y. m. laskiessa olisi tarvinnut jättää
tällaiset tilapäiset vaihtelut lukuunottamatta, mutta
saatavissa olevien tietojen vähäisyyden vuoksi olisi sellainen menettely tuottanut uusia virheitä, joidenka suuruutta ei voisi määrätä. Tämän takia on katsottu paraimmaksi käyttää todellisuudessa havaittuja lukuja ja samalla
tehdä muistutus taulukkoihin, jotta niitä käytettäessä
tulisi huomioon otetuiksi vallinneet olosuhteet.
Pitempien ajanjaksojen keskiarvoihin eivät tällaiset
pienet epäsäännöllisyydet paljoakaan vaikuta, kuten
Päijänteen ja Ruotsalaisen keskivedenkorkeuskäyristä
käy selville.
Mitä Ruotsalaiseen tulee, on tässä huomautettava, että
matalavesi v. 1900 (273 cm) vallitsi silloin kun I{alkkisten
kaskissa oli jäitä. Lähinnä pienin vesikorkeus sinä vuonna
oli 287 cm, lokak. 3-4 p. Keskimatalanveden korkeuteen
aikakautena 1879-1909 ei tämä kuitenkaan vaikuta.
Vedenkorkeushavaintotulokset asteikolla N :o 66 RuotsaLaisessa ovat, kuten ennen on mainittu, taulukoissa sivuilla
89-96, 2 :n Nidos, keskiarvot on kalenterivuoden mukaan järjestettyinä sivulla 155 sekä hydrologisen vuoden mukaan sivulla 167. Grafisesti ovat tulokset esitettyinä ainoastaan kalenterivuoden mukaan tauluilla
XXXIX-XLII ja LVI-LVII, 3:as Nidos.
Taulukoissa sivuilla 97 ja 98 julkaistut vedenkorkeusluvut asteikolla N:o 67 a Heinolan luona eivät ole
riittäviä joen vedenkorkeussuhteiden vertailemista varten; sama on myöskin laita sivuilla 99-100 olevien asteikolla N:o 69 Konniuedessä ja asteikolla N:o 69 a Koskenniskankosken yläpuolella tehtyjen havaintojen kanssa.
Viimeksimainitulla asteikolla tehtyjen havaintojen mukaan on kuitenkin taululle XLIII piirretty vedenkorkeuskäyrät havaintokaudelta 27 p. elok. 1900-10 p. kesäk.
1903, sillä nämä käyrät ilmaisevat jotakuinkin I{onniveden vedenkorkeusvaihteluja.
Ensimäinen varsinaisessa joessa oleva asteikko, jolla
on yhtäjaksoisesti pitemmän aikaa havaintoja tehty, on
asteikko N:o 70 Mankalan koskien yläpuolella. Havainnot,
jotka alkavat heinäk. 23 p :nä 1900, ovat taulukoissa sivv.
101-103; keskikorkeudet ovat sivv. 156 ja 168 ja vedenkorkeuksien grafinen esitys tauluilla XLIV, LVI ja LVII.
Vaikkakin asteikon N :o 70 keskikäyrä (taul. XLIV) on
9-vuotiskaudelta 1901-1909, on sillä kuitenkin yleisin
piirtein sangen säännöllinen rnuoto. Yksityisinä vuosina
tapahtuneista epäsäännöllisyyksistä mainittakoon ennenmainittu vedenkorkeuden aleneminen jouluk. loppupuolella 1908. Tällöin huomattua vesikorkeutta,
60 crn,
ei kuitenkaan ole pidettävä aikakauden kaikkein pienimpänä, vaan tärnä on 0 cm, mikä vedenkorkeus vallitsi
maalisk. loppupuolella 1909.
Asteikkoja N:o 70 a Tolppakosken yläpuolella ja JV:o 71
Ison-Käyrän alapuolella on havaittu ainoastaan lyhyemmän
aikaa. Havaintotulokset ovat taulukoissa sivv. 103-104.
Kirkkojärvessä on tehty havaintoja asteikolla N:o 72
Virtasalmen luona heinäk. 5 p :stä 1900 alkaen ja tulokset
sisältyvät taulukkoihin sivv. 104-106 sekä tauluihin
XLV, LVI ja LVII.

Asteikkoa N :o 73 Pyhäjärvessä on havaittu ainoastaan
10 p:stä v. 1908 alkaen (kts. taulukoita siv. 107).
Asteikoilta 1V:o 85 Saukkolanvirrassa, N:o 86 Voikankosken yläpuolella, N:o 87 Voikankosken alapuolella ja
N. 87 a Kyöperilän virran alapuolella ei ole olemassa
pitempiaikaista yhtäjatkoista havaintosarjaa, kuten taulukaista sivv. 116~"-120 näkyy.
Sa~na on myöskin laita seuraavien asteikkojen kanssa,
niin.: 1V:o 92 a liarjunjoen suussa, N:o 93 Kuusankosken
1
uu•vLvlLLu, ) N:o 94 Kuusankosken alapuolella, N:ot 95 ja
l{eltin koskien yläpuolella, N:o 96 Keliin koskien alaN:o 97 Myllykosken yläpuolella, N:o 98 Myllykosken alapuolella ja N:o 99 Anjalankosken yläpuolella.
Näillä asteikoilla tehdyt havainnot ovat taulukoissa
122-131 ja asteikkojen N:ot 92 a, 93 ja 95 a vedenkorkeuskäyrät ovat piirretyt tauluille XL VIII-L.
Asteikolla N:o 100 Anjalankosken alapuolella on
tehty jatkuvasti joka päivä huhtik. 21 p:stä
1901 alkaen ja tulokset ovat taulukoissa sivv. 132-134,
ja 170 sekä tauluilla LI, LVI ja LVII. Vedenkorkeustaululla LI esiintyvät kärjet riippuvat osaksi
Anjalankaskessa olevan tehtaan käynnistä, osaksi siitä,
että jäät tukkivat alapuolella olevat kosket, nim. Susikosken ja Ahvion kosket. Viimeksimainittujen olosuhteiden seurauksena ovat joulukuun ja tammikuun aikana
tapahtuneet suuret vedenkorkeusvaihtelut, jotka vaikuttavat keskivedenkäyräänkin aikakautena 1902-1909.
Havainnot asteikolla N:o 100 ovat, kuten aikaisemmin
on mainittu, suuresta merkityksestä, sillä alapuolella
olevassa Piirteenvirrassa tehdyt vesimäärämittaukset ovat
verratut tähän asteikkoon.
Anjalan ja Pernon luona olevan haaraantumispaikan
välisellä jokiosalla on 3 asteikkoa, nimittäin N:o 101
llunzkselan koskien yläpuolella, N:o 102 Alwion koskien
yläpuolella ja N :o 103 Ahvion koskien alapuolella; tällä
välillä oleva asteikko N:o 102 a Katakosken yläpuolella
hävitettiin jo v. 1903. Näillä 4 asteikolla on havaintoja
ainoastaan lyhyemmän aikaa ja havaintotulokset
ovat taulukoissa sivv. 134--137.
Itäisessä päähaarassa olevaa asteikkoa N:o 104 Pernon
koskien yläpuolella on säännöllisesti havaittu heinäk. 15
p:stä v. 1900 alkaen. Havaintojen lukuarvot ovat taulukoissa sivv. 138-140, 157 ja 171; grafisesti ovat ne esitetyt
tauluilla LII, LVI ja LVII. Tämänkin asteikon luona,
samaten kuin N :o 100 :n luona, ovat vedenkorkeussuhteet
joulu- ja tammikuun aikana suuressa määrin riippuvaisia
alapuolella olevien Pernon koskien jäätymisestä. Huomattava on, että luonnollinen matalavesi v. 1908 ei ole
35 cm vaan 42 cm ja se vallitsi jouluk. 20 p:nä.
Lyhyempiaikaisia havaintosarjoja, jotka ovat julkaistut sivv. 140-141, on asteikoilta N:ot 105 Pernon koskien
alapuolella ja 105 a Laajakosken yläpuolella. Viimeksimainittua asteikkoa ei enään havaintojen tekemiseen
käytetä.
Itäisessä päähaarassa oleva asteikko N:o 106 Parikan
haaraantumispaikan luona on viimeinen, jolta on 9-vuotinen havaintosarja. Havainnot ja niiden tulokset ovat
1) Asteikon N:o ja nollapisteen korkeus ovat siv. 170, 2:n
Nidos, väärin ilrnoitetut.
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taulukoissa sivv. 142-144, 158 ja 171 sekä tauluilla
LIII, LVI ja LVII.
Koivukosken yläpuolella tehtiin havaintoja asteikolla
N:o 106 a elok. 23 p:stä 1900 kesäk. 28 p:ään 1903 (kts.
taulukoita, sivv. 144--145), joka asteikko nyttemmin on
hävitetty. Lokak. 1 p:stä v. 1909 alkaen on tehty havaintoja asteikolla N:o 107 Kokonkosken alapuolella (kts.
taulukoi ta, siv. 145). Tämä asteikko on viin1einen itäisessä Pernon--Langinkosken päähaarassa.
Läntisessä päähaarassa on yksi v. 1909 pystytetty
asteikko N:o 108 1-Iirvikosken yläpuolella (kts. tauluk.
siv. 145).
Sa1nassa haarassa on Tammijärvessä asteikolla N:o 109
tehty havaintoja heinäk. 1 p:stä 1904 alkaen tahi siis
5 kokonaista vuotta. Päivittäin tehdyt havainnot ovat
julkaistut taulukoissa sivv. 146-147, keskiarvot ovat
yhteensom1nitellut sivv. 158 ja 172 ja taululla LIV ovat
vedenkorkeusvaihtelut grafisesti esitetyt. Ta1nmijärven
vedenkorkeuteen vaikuttaa jonkun verran padot ja
kalastuslaitteet alempana olevassa Paaskoskessa ja Loosarinkoskessa.
Jäljellä olevista asteikoista joen läntisessä päähaarassa
sijaitsee N :o 110 Paaskosken yläpuolella, N :o 111 Loosarinkosken alapuolella ja N:o 112 Pien-Ahvenkosken
luona. Näitä on havaittu vuoden 1909 loppupuolesta
alkaen (kts. taulukoita, sivv. 147-148).
Lopuksi 1nainittakoon nyttemmin hävitetyllä asteikolla N:o 112 a Suur-Ahvenkosken luona tehdyt havainnot,
jotka alkavat heinäk. 4 p:nä 1901 ja jotka taulukoissa
ovat sivv. 148-150, 158 ja 172 sekä taululla LV. Tämän
asteikon luona on vedenpinta riippuvainen alempana
Lanakoskessa ja Uuspykissä olevista kalastuslaitoksista, ·
jotka tavallisesti ovat suljetut kesäk. 1 p:stä syysk.
1 p :ään. Sitäpaitsi aikaansaa alapuolella olevien koskien
jäätyminen patoa1nisen joulukuun ja tammikuun aikana.
Vieressä olevat keskikorkeuskäyrät 8-vuotiselta aikakaudelta 1narrask. 1 p:stä 1901-lokak. 31 p:ään 1909
antavat selvän kuvauksen vedenkorkeussuhteista yHämainitun 9 pääasteikkoaseman luona 1).
Päijänteen käyrä, joka tasaisesti laskee marraskuusta
huhtikuun alkuun, sitten nousee kesäkuun loppupuoleen
lumen sulamisen vaikutuksesta ja taasen tasaisesti laskee
hydrologisen vuoden loppuun, antaa vedenkorkeuden
vaihteluista yleisen kuvan, minkä myöskin huomaa toisissa käyrissä. Näin on varsinkin niitten seutujen laita,
jotka ovat haaraantumispaikan yläpuolella, nin1. Ruotsalaisen, lVIankalan, I{irkkojärven ja Anjalan käyrien, jos
ei oteta huomioon jääsuhteista riippuvaa epäsäännöllisyyttä joulukuun ja tammikuun aikana, mikä epäsäännöllisyys Anjalan käyrässä ilmenee toisarvoisen maksimin muodossa, mutta 3 toisessa käyrässä ei niin paljoa pistä silmiin.
Se seikka, rttä Ruotsalaisen ja Mankalan välillä laskevat Räävrlinjärven ja Sylvöjärven lisävedet (kts.
taulua I) sekä Manka1an ja Anjalan välillä laskevat Mäntyharjun ia Valkealan reitit eivät vaikuta häiritsevästi
käyrien yhdenmukaisuuteen, riippuu nähtävästi siitä, että
1) Tammijärven käyrä on 1 p. marrask. 1904-31 p.lokak. 1909
väliseltä ajalta.

vedenkorkeussuhteet lisävesissä ovat samanlaatuiset kuin
päävesijaksossakin, mikä myöskin ilmenee Liekonveden
vedenkorkeuskäyrästä (kuva 183). I(äyrät eivät tietystikään ole aivan yhdensuuntaisia vaan toisissa on nousu
jyrkempi ja lasku nopeampi kuin toisissa.
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Kuva 185. Keskivedenkäyriä 8-vuotiskaudelta
marrask. 1 p. 1901-lokak. 31 p. 19091).

Päijänteessä on kesäkuun aikaisen suurimman vedenkorkeuden ja huhtikuun aikaisen pieniminän vedenkorkeuden korkeuserotus 68 cm. Ruotsalaisessa on vastaava
erotus 108 cm ja varsinaisessa joessa nousee se Mankalan
kohdalla 152 cm:iin (kts. kuv. 185). I{irkkoiärvessä ja
sen kanssa melkein yhtä korkealla olevassa Pyhäjärvessä
24
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vähenee mainittu korkeusero 88 cm :iin, vaikkakin vesimäärä lisääntyy Mäntyharjun reitin vesimäärällä; erotus
lisääntyy sitten taas ioessa viimeksimainitun järven alapuolella ja Anjalankosken alapuolella se on jo 111 cm.
Sen johdosta, että joen vesimäärä Pernon haaraantumispaikan luona jakaantuu kahdelle haaralle, ei kevättulvakäyrä ole niin jyrkkäpiirteinen. Niinpä on itäisessä päähaarassa Pernon koskien yläpuolella olevan asteikon N :o
104 vedenkorkeuskäyrän ylimmän ja alimman pisteen korkeusero ainoastaan 47 cm sekä läntisessä päähaarassa
Tammijärvessä olevan asteikon N :o 109 luona 40 cm.
Pernon käyrässä on Pernon koskiin syntyneiden
jääesteiden aikaansaama verrattain suuri toisarvoinen
Inaksimi joulukuun ja tammikuun aikana. Sitä vastoin
osoittaa Tammijärven käyrä toukokuun alkupäivinä huippua5 jonka on aiheuttanut lumen sulaminen järven molemmissa lisävesissä, nim. Viliikkalan ja Elimäen lisävesissä
(kts. taulua I).
l{uvassa 185 on vielä kaksi käyrää, joista toinen
näyttää vedenkorkeusvaihtelut Parikan haaraantumispaikan kohdalla, missä itäinen päähaara jakautuu kahteen
haar,aan, ja toinen vedenkorkeusvaihtelut Suur-Ahvenkosken sillan luona läntisen päähaaran, l{uuskosken--Merikosken laskuhaarassa. Viimeksimainitulla paikalla
vaikuttavat, kuten ennen on huomautettu, kalastuslaitteet
ja jäitten kokoontuminen koskiin vedenkorkeuteen ja

Parikan luona on vedenkorkeus riippuvainen alempana
Langinkosken haarassa olevan l{oivukosken talvisaikaan
suljetusta, tilapäisestä neulapadosta. Tästä riippuu luultavasti vedenpinnan kohoaminen lokakuun aikana.
Keskikorkean-, keski- ja keskimatalanveden korkeuden
kuukautiset keskiarvot allaolevassa taulukossa antavat
vedenkorkeussuhteista saman kuvan kuin äsken
keskikäyrät Yleisesti on arvo suurin kesäkuussa.
Se vähenee sitten tasaisesti aina seuraavan vuoden maaliskuun loppupuoleen, jonka jälkeen se taasen suurenee
huhtikuun ja toukokuun aikana. Missä poikkeuksia tästä
säännöstä sattuu, ovat nämät tilapäisten syitten,
kuten jääesteiden tai patojen ja kalastuslaitteiden aikaansaamia. Niinpä on keskivedenpinta Anjalan alapuolella
ioulukuussa jonkun verran ylempänä kuin Inarraskuussa
sekä keskivedenkorkeus Pernon koskien yläpuolella joulukuussa ja tammikuussa suurempi kuin marraskuussa,
jäät tukldvat näiden paikkojen alapuolella olevia
koskia. Mitä Parikkaan ja Suur-Ahvenkoskeen tulee,
vaikuttaa niihin, kuten jo on 1nainittu, sekä jääesteet
että myöskin padot.
Jotta voitaisi keskenään verrata molempia vuosipuoliskoita, ovat taulukossa siv. 187 keskikorkean-,
keski- ja keskimatalanveden korkeudet yllämainitun 9
asteikon mukaan erikseen laskettuna sekä talvi- että
kesävuosipuoliskolle.

Kuukautinen keskikorkea-, keski- ja keskimatalavesi cm:ssä 8-vuotiskautena 1 p. marrask. 1901-31 p. lokak. 1909.
Asteikko N:o 65 Päijänteessä

Kuukausi

-----KKV-- -----KV ___ ----K-MV____ -KK_V__
1

1

Kuukausi

lVIarrask.
Jouluk.
Tammik.
Helmik.
Maalisk.
Huhtik.
Toukok.
Kesäk.
Heinäk.
Elok.
Syysk.
Lokak.
Vuosi
1)

246
242
236
229
223
232
276
222:7g
262
254
297

I
I

240
237
233
226

1
1

i

235
233
229
223
217

,

220
220

1

2I5

1
1

258

1

234

1

1,11

1

1

~~~

:

263
254
248
247

1
1

1

Asteikko N:o 100
Anjalassa

~~~

1

1

---KKV---

1

KV

KMV

KKV

i

KV

1

KMV

1

291
284
280
267
257
271
334

285
278
273
262

1

i
1

25I

253
307

;~:
336

254
246
241
209

Asteikko N:o 72 Kirkkojärvessä

Asteikko N:o 70 Mankalassa

KV~-~- -----r{iVi-v--i

1

1

Marrask.
Jouluk.
Tammik.
Helmik.
Maalisk.
Huhtik.
Toukok.
Kesäk.
Heinäk.
Elok.
Syysk.
Lokak.
Vuosi 1

r_ _

Asteikko N:o 66 Ruotsalaisessa

318
304
369

;~~

323
308
298
294

1

Asteikko N:o 104
Pernossa

·

278
270
266
257
245

1

244

1

275

1
1,

,!

159
145
136
120
105
136
219

i~~

1:

312
297
291
236

1

1

~!~
219

1

196
173
267

Asteikko
106
Parikassa

1

1

1
1

,1

1

II

1

1

148
135
128
113
g8

103
184

~0;306

180
165
160

172
167
159
149
141
167
212
234
232
212
198
183
245

140
116
117
105
90
89

140

1

1
1

!

~18i~l

164
159
77

Asteikko N:o 109
Tammijärvessä 1)

160
154
147
140

166
161
153
144

IJO

IJ5

142
193
224
222
200
185
176
175

1

!
1

1

131
169
210
211
190
174
169
121

Asteikko N:o 112 a
Suur-Ahvenkosken luona

KKV

KV

KMV

KKV

KV

KMV

KKV

KV

KMV

KKV

KV

KMV

KKV

KV

KMV

150
165
149
121
112
155
194
216
213
194
179
161
242

136
141
128
112

124
126
ll3
104
92

ll5
145
132
ll2
102
ll1
127
139
137
129
121
112
168

102
120
120
107
98

98
104
107
98
89

112
125
ll9
113

lOI

109

IlO

94

99
118
118
91
78
124
147
145
143
131
127
lOI
163

86
90
90
79

74
63
76
67

Bs

ll9
123
119
ll2
105
141
140
142
140
136
127
124
146

114

106
109
107

97

127
153
139
121
121
136
141
151
143
131
123
123
175

IOI

117
176
204
203
181
163
149
151

9I

155
189
190
168
146
137
71

119
132
130
ll9
109
102
113

110
126
126
ll6
105
102
74

Tammijärven asteikolla on tehty havaintoja vain 5 vuotta.

III

IOO

116
129
142
136
122
112
112
121

102
120
130
128
115
102
101
78

112
107
I02

116
132
137
137
131
121
17
120

1

103
104
99
99
125
132
132
125
115
111
88

66

84
126
136
133
121
105
90

57

60
105
126
122
113
93
81
49

187

Talvi ja kesä sekä vuotuinen keskikorkea-, keski- ja keskimatalavesi cm:ssä 8-vuotiskautena
1 p. marrask. 1901-31 p. lokak. 1909.
Talvi
Asteikko

- - - - -1

---·-----------

KKV

Kesä

---------------·--------~-

KV

1

KMV

1

KKV

1

KV

1

Vuosi

1

----------------- ----- --------

KMV

--

--

~"·-·-

·----~-

~----

-~-

KMV

KV

KKV

1

1

1

1

-

1

N:o 65 Päijänteessä
))
66 Ruotsalaisessa ..
>}
70 Mankalan luona .
>)
72 Kirkkojärvessä
>)
100 Anjalan luona ..
l)
104 Pernon luona ..
))
106 Parikan luona ..
))
109 Tammijärvessä 1)
))
112 a Suur-Ahvenkosken luona

249
296
166
182
184
149
160
141
137

1
1

229
267
121
150
123
106
116
110
83

'1
1

1
1
1

214
242
86
127
84
83
88
90
49

Taulukosta näkyy että luvut, mikäli ne koskevat
keskivedenkorkeutta, poikkeuksetta ovat isommat kesäkuin talvikautena. l{eskikorkea- ja keskiinatalavesi ovat
muutamien asteikkojen luona ennen1nainittujen tilapäisten syitten vaikutuksen alaisia.
Joen purkamiskyvyn tasaisuudesta eri paikoissa saa
käsityksen jos ottaa keskiveden ja keskiinatalanveden
korkeuksien eron ja vertaa sitä keskikorkean- ja keskimatalanveden korkeuksien eroon. l{uta enemmän suhde
l{V-KMV
l{l{V-I{MV lähenee arvoa Y2 eli 50 %:a, sitä tyynempi
ja tasaisempi on joen purkmniskyky.
Allaolevassa taulukossa ovat nä1nät suhteet %:ssa.

295
365
260
242
226
143
157
145
158

1

264
321
200
200
179
121
126
129
118

218
251
105
141
109
88
91
109
75

297
369
267
245
242
168
175
146
163

1

247
294
160
175
151
113
121
120
101

1

209
236
77
121
71
74
78
88
49

1
1

jos grafisesti esittää eräitä kuvaavia vedenkorkeuksia
johonkin määrättyyn pysyväiseen vedenpintaan nähden.
Tällainen grafinen esitys muutamilta l{ymijoen asteikoilta
on taululla LX. Vertailupinnaksi on valittu pysyväinen
vedenkorkeus lokak. 6 p. 1902 ja tämä vedenpinta on
esitetty vaakasuoralla viivalla. Tämän viivan suhteen
ovat muutamat suurimmat ja pienimmät vedenkorkeudet
sekä keskivedenkorkeudet määrätyt. Samaan kuvioon on
sitäpaitsi piirretty pysyväisen vedenpinnan pituusprofiili.
l{oska ei pitempiaikaista, useammalle asteikolle jakaantuvaa yhteistä havaintosarjaa ole olemassa, täytyy tyytyä tähän yhteen tauluun.

Mieltäkiinnittävää on verrata keskenään toisiaan vastaavia vesikorkeuksia joen eri kohdissa. Tällöin on valittava sellaiset ajat, jolloin vesikorkeus pitemmän aikaa on
ollut vaihtelemaita eli vedenpinta siis ollut pysyväisessä
tilassa. Eri asteikkojen luona mitattujen ja toisiaan
vastaavien pysyväisien vedenkorkeuksien avulla voidaan,
edellyttä1nällä ett'ei niitten asteikkojen välille, joita keskenään verrataan, laske suurempia lisävesiä tahi vesiinääriä
väliltä poistu, helposti päättää esim. onko jonain aikana
suurempia profiili1nuotomuutoksia tapahtunut vedenkorkeutta määräävissä poikkiprofiileissa.
Valaisevan kuvan vedenkorkeusvaihteluista eri asteikkojen luona ja niiden keskinäisestä suhteesta saa,

Vedenkorkeuksia kahden lähekkäin olevat1 asteikon
luona voidaan yksityiskohtaisemmin verrata keskenään
käyttä1nällä vertailukäyrää. Tällainen käyrä piirretään
vastaavien pysyväisien ja äärimmäisten vedenpintojen
avulla 2).
Taululla LXVI on vertailukäyrä vastaaville vedenkorkeuksille asteikolla N :o 65 Päij än teessä ja asteikolla
N :o 66 Ruotsalaisessa. Tästä käy selville seuraavaa:
Alimmalla havaitulla vedenkorkeudella (maalisk. 1909)
on sama arvo, 183 cm, kumpaisellakin asteikolla. Veden
kohotessa nousee vedenpinta asteikon N :o 66 luona
Ruotsalaisessa nopeammin kuin asteikon N :o 65 luona
Päijänteessä. I{äyrän alin osa on suora viiva aina siihen
pisteeseen saakka, joka vastaa 296 cm:n vedenkorkeutta
asteikolla N :o 66 ja 244 cm :n korkeutta asteikolla N :o 65.
Senjälkeen tekee käyrä loivan kaaren ja jatkuu suorana
viivana siitä pisteestä lähtien, joka vastaa 330 cm asteikolla N:o 66 ja 265 cm asteikolla N:o 65. Viimemainittu
suoraviivainen osa jatkuu siksi, kunnes vastaavat korkeudet molemmilla asteikoilla ovat 488 cm ja 379 cm.
Vertailukäyrän ylin osa on taas vähän kaareva ja sen ylin
piste vastaa v:n 1899 tulvavedenkorkeutta eli 555 cm
asteikolla N :o 66 ja 437 cm asteikolla N :o 65.
Taululla LXVI oleva vertailukäyrä on piirretty vuosina 1898-1909 tehtyjen vedenkorkeushavaintojen perusteella. Aikaisemmilta vuosilta saadaan käyrä, joka kulkee
melkein yhdensuuntaisesti taululle piirretyn käyrän kanssa,
mutta n. 7 å 8 cm tämän yläpuolella, minkä seikan mahdollisesti voi selittää siten, että Päijänteen vedenpinta

1) Tammijärven
vuotta.

2) Käyttämällä nousevia ja laskevia vedenkorkeuksia saataisiin tasaisen käyrän asemasta kiemurteleva käyrä.

Päijänne .
Ruotsalainen
Mankala .
I{irkkojärvi
Anjala
Perno
Parikka
Tammijärvi
Suur-Ahvenkoski

Talvi

Kesä

Vuosi

43%
46 )}
44 ))
42 )}
39 )}
35 >}
39 ))
39 )}
39 >)

60%
61 )}
61 )}
58 ))
60 )}
60 ))
53 >)
56 ))
52 ))

43%
44 )}
44 )}
44 )}
47 )}
41 ))
44 )}
55 )}
46 ))

I{uten taulukosta näkyy eroaa suhde yleensä ainoastaan
vähän 50 %:sta.

asteikolla on

tehty

havaintoja vain 5

188

on laskenut Kalkkisten koskien syöpymisen johdosta tahi
Ruotsalaisen vedenpinnan kohoamisen takia.
Taululla LXVIII on kaksi vertailukäyrää, joista toinen
näyttää Päijänteen ja Mankalan koskien yläpuolella olevan joen vedenpintain keskinäisen suhteen, toinen Päijänteen ja I{irkkojärv~n vedenpintojen suhteen.
Vertailukäyriä on vieläkin piirretty taululle LXXI
asteikoille N:o 100 Anjalan alapuolella ja N:o 104 Pernon
koskien yläpuolella sekä viimeksimainitulle asteikolle ja
asteikolle N :o 106 Parikan luona.

Saadaksemme vieläkin valaisevamman kuvan I{ymijoen ja sen vesistön vedenkorkeussuhteista on niille asteikoille, joilta pitempiaikaisia havaintoja on olemassa, yksityisten vedenkorkeuksien pysyväisyys laskettu ja yhteensommiteltu taulukkoihin, sivv. 173-188, 2:n Nidos.
Tällöin ovat yksityiset vedenkorkeudet järjestetyt
10 cm välyksiin, joidenka välysten asemasta taulukkoihin
yksinkertaisuuden vuoksi on otettu keskivälillä olevan
vedenpinnan korkeus. Niinpä merkitsee esim. 225 kaikkia
vedenkorkeuksia 220 cm:n ja 230 cm:n välillä tahi, koska
yksityiset vedenkorkeudet ovat ainoastaan cm :ssä, itse
asiassa kaikkia vedenkorkeuksia 219.5:stä 229.5:een cm:iin.
Laskeminen, joka osaksi on suoritettu grafisesti, on toimitettu sekä talvi- että kesäkaudelle. Jokaiselle asteikolle
ovat myöskin koko havaintokauden keskiarvot lasketut.
Osa taulukossa olevia tuloksia on grafisesti esitetty tauluilla LVIII ja LIX pysyväisyyskäyrien ja toisteluviivojen
muodossa.
N. k. toisteinviiva (frekvenssiviiva) saadaan suoraan
taulukoissa olevien lukujen avulla, kun vedenkorkeusvälykset asetetaan akselille ja pysyväisyys, päivissä tai
koko vuodesta, toiselle edellistä vastaan kohtisuoralle
akselille. Pysyväisyyskäyrä piirretään siten, että kaikkien
määrätyn vedenpinnan ylä- tai alapuolella olevien vedenkorkeuksien pysyväisyysluvut lasketaan yhteen ja tämä
su1nma otetaan abskissaksi sekä määrätyn vedenpinnan
korkeus ordinataksi. Piirrettäessä äskenmainituilla tauluilla olevia pysyväisyyskäyriä on eri vedenkorkeusvälysten rajapisteisiin ordinata-akselille abskissoina asetettu kaikkien vast. rajapisteiden yläpuolella olevien
vedenkorkeuksien pysyväisyyslukujen summa. Täten
piirretyistä käyristä saadaan niiden päivien luku vuodessa, joina vedenpinta asteikolla on ollut määrättyä
osaviivaa ylempänä.
Taululla LIX ovat Päijänteen pysyväisyyskäyrät
1 p. n1arrask. 1871-31 p. lokak. 1909 välisenä aikana
kaikkina vuosina. 1 p. marrask. 1871--31 p. lokak. 1879
välisenä aikana ovat käyrät piirretyt asteikon N :o 63
mukaan Vesijärven sulun luona, 1 p. marrask. 1879-31 p.
lokak. 1909 väliaikana Kalkkisten sulun luona olevan
asteikon N :o 65 Inukaan. Samalle taululle on sitäpaitsi
piirretty sekä keskipysyväisyyskäyrä että keskitoisteluviiva, kumpainenkin viimeksimainitulle aikakaudelle. Taululla LVIII ovat pysyväisyys- ja toisteinkäyrät Keiteleestä, Liekonvedestä, Ruotsalaisesta ja I{ymijoesta Anjalan alapuolella.

Grafisista esityksistä saadaan helposti n. k. tavallinen
vedenkorkeus eli se vedenkorkeus, jonka molemmin
puolin vesi vuoden aikana pysyy yhtä monta päivää.
Tätä vastaa nimittäin pysyväisyyskäyrän ja 50
pysyordinatan leikkauspiste. Mieltäkiinnittävää on
verrata jonkun aikakauden tavallista vedenkorkeutta
san1an aikakauden keskivedenkorkeuteen. Taulusta LIX
että Päijänteen tavallinen vedenkorkeus asteiN:o 65 1 p. marrask. 1879-31 p. lokak. 1909 väliaikana on 244 cin, keskivedenkorkeuden ollessa samana
247 cm. Vuonna 1899 on tavallinen vedenkorkeus 279 cin ja keskivedenkorkeus 314 cm; v. 1909
vast. luvut 198 ja 207.
Seuraava taulukko sisältää tavalliset vedenkorkeudet
ja keskivedenkorkeudet taululla LVIII esitettyjen asteiksuhteen.
Tavalli- Keskivenen ve- den kordenkorkeus
keus cm
cm

Asteikko

11 Keiteleessä
66 Ruotsalaisessa
78 LieJwnvedessä
100 Anjalan luona

1885-31/x 1909) . . . j
1879-31/xr 1909) . 1
1885-31/x 1909) . 1
1901-31/x 1909) . 1

141
288
60
160

139
291
60
151

Suurinta eroavaisuutta osottaa Anjalan luona oleva
jossa tavallisen vedenkorkeuden ja keskivedenkorkeuden ero on 9 cm.
Päijänteen pysyväisyyskäyristä näe1n1ne vielä, että
koko aikakautena asteikolla N :o 65 I{alkkisten sulun luona
on vedenkorkeus vuoden 10:nä kuukautena ollut keskimäärin 215 cm ja 9:nä kuukautena 223 cm korkeammalla.
I{ymijoen varsilla oleville teollisuuslaitoksille epäsuotuisana vuonna 1909 oli vedenkorkeus ainoastaan 174 päivänä 200 cm yle1npänä, jotavastoin se v. 1899 koko vuoden oli 250 cm korkeammalla.
Seuraavalla sivulla olevassa tekstikuviossa (kuva 186)
on pysyväisyyskäyriä asteikoilta N :ot 65 Päijänteessä>
66 Ruotsalaisessa, 70 Mankalan koskien yläpuolella, 72
I{irkkojärvessä ja 100 Anjalankosken alapuolella ja ne
kohdistuvat kaikki samaan 8-vuotiskauteen, nimittäin
1
marrask. 1901----31 p. lokak. 1909.
I{äyrät, jotka O\ at niin asetetut toistensa suhteen
että lokak. 6 p :nä 1902 vallinneet pysyväiset vedenkorlmudet eri asteikoilla vastaavat toisiaan, varmentavat
vieläkin aikaisemmin huomautettua yhdenmukaisuutta,
ioka yleensä on Kymijoen purkautumissuhteissa.
Seuraavassa taulukossa ovat käyristä kuviossa 186
saadut tavalliset vedenkorkeudet ja keskivedenkorkeudet
mainittuna 8-vuotiskautena verratut keskenään.
Tavalli- 1 Keskive1
nen ve- - den korI denkor- 11 keus
1 keus cm 1
cm
1

A

5

t

e i k k

0

1

N:o 65 Päijänteessä
(1/xr 1901-31/x 1909)!
>>
66 Ruotsalaisessa
70 Mankalankoskienyläpuolella >>
72 Kirkkojärvessä
>>
100 Anjalankosken alapuolella >>

246
296
164
176
160

247
294
160
175
151

189
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Keskipysyväisyyskäyriä 8-vuotiskautena 1 p. marrask. 1901-31 p. lokak. 1909.

Tulvavesi ja tulvat Kymijoen vesistössä.

Taulukoissa 2:n Nidos, sivv. 159-171, on merkitty
havaintokauden kunakin hydrologisena vuonna vallinnut
suurin vedenkorkeus muutamilla vesistön pääasteikoilla.
Taulukoista näkyy, että, jos ei oteta lukuun joessa
Anjalankosken alapuolella olevia asteikkoja, vesi yleensä
on korkeimmillaan kesällä, tavallisesti toukok.-heinäk.
aikana ja tämä on seuraus lumen sulmnisesta.
Joka vuosj uudistuvan kesätulvan suuruus riippuu
etupäässä keväällä vedeksi muuttuvan lumipeitteen runsaudesta. Tulvaveden todellinen korkeus riippuu sitäpaitsi m. m. talven matalanvedenkorkeudesta, Inikä ilmaisee veden kerääntymisen järviin ja maaperään. Jos sentähden talven matalanvedenpinta on korkealla ia lunta
runsaasti voi tavallisesti 1nyöskin odottaa voimakasta
kevättulvaa.
Grafisista esityksistä taululla LVI käy selville, minä

vuosina korkeavesi on ollut tavallista vedenpintaa alempana tai ylempänä.
Taulukos~a siv.
190 on merkitty vieläkin asian
valaisemiseksi jokaisen hydrologisen vuoden korkeimman
kevättulvan (TV) ja koko havaintokauden keskikorkeanveden (l{l{V) korkeuserot muutamien pääasteikkojen
suhteen sekä niiden päivien luku vuodessa, jolloin vedenpinta (V) on ollut l{l{V :tä ylempänä. Positiiviset erot
ovat painetut paksuilla numeroilla ja sulkumerkkien
sisässä olevat luvut koskevat eroa TV--l{l{V niinä
vuosina, jolloin korkein vesi ei vallitse kevättulvan
aikana.
Jos tarkastamme Päijänteen sareketta, niin näkyy
siitä, että 39-vuotisen havaintokauden 16 vuonna kevättulva on ollut tavallista korkeanvedenkorkeutta ylempänä, jota vastoin se 23 vuonna ei ole noussut KI{V :n
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korkeuteen. Edelleen näkyy taulukosta, että tulvavedenpinta useina vuosina peräkkäin on ollut joko yksinomaan
ylempänä tai alempana tavallista korkeanvedenpintaa.
Vuosien 1872, 1884, 1888 ja 1892 ollessa yksityisiä vuosia,
joina TV>I{KV, muodostavat vuodet 1877-1879, 1897
-1900 ja 1903-1907 3:n, 4:n ja 5:n vuoden pituisia
tulvakausia. Jättämällä vuosi 1871 lukuun ottamatta,
koska 1910 taas on tavallista ylempi, on peräkkäin
seuraavien vuosien luku, joina TV> l{KV, keskimäärin
2.3 ja niiden vuosien luku, joina TV<I{l{V, keskimäärin
3.1. Näillä luvuilla ei tietystikään ole yleistä Inerkitystä,
koska ne kohdistuvat verrattain lyhyeen aikakauteen.
Yksityisinä vuosina, kuten 1875, 1883, 1884, 1900,
1902, 1903 ja 1908 ei kevättulvanaikainen vedenpinta
ole vuoden aikana vallinnut korkein vedenpinta, minkä
sulkumerkkien sisässä olevista luvuista näkee. Varsinkin
ovat vuodet 1902 ja 1903 huomiota ansaitseviasiinä suhteessa, että Päijänteen vedenpinta edellisen vuoden lopulla oli 15 c1n ja jälkinunäisen alkupuolella 16 cm tavallista ylempänä, jota vastoin se 1902 v:n kevättulvan
aikana oli 22 cm KKV :tä alempana.
l{orkein havaintokautena 1871-1909 vallinnut tulvavesi oli vuosina 1898 ja 1899. l{un muina vuosina korkein havaittu vedenkorkeus Päijänteessä (1879) on 42 cm
l{l{V :tä yle1npänä, nousee TV v. 1898 74 cm korkealle ja v. 1899 146 cm korkealle yli Kl{V.
Allaolevassa taulukossa on 1899 vuoden tulvavedenkorkeudet muutamilta vesistön asteikoilta v~rrattu Kl{V :n
korkeuteen 8-vuotiskautena 1 p. marrask. 1901-31 p.
lokak. 1909 sekä KKV :n korkeuteen koko siltä ajalta,
jolloin kullakin asteikolla on havaintoja tehty. Sitäpaitsi
on taulukossa Inainittu 1904 vuoden TV, mikä vesikorkeus vastaa asemakarttoihin, taul. V--XI, merkittyjä

tulva-alueita, sekä 1909 vuoden TV eli matalin pitkiin
aikoihin sattunut tulvavesi.
Päijänteen vedenkorkeusvaihtelut kolmena vuonna
1897--1899 näkyvät selvästi vedenkorkeuskäyristä taul.
XXXVII. Nämä käyrät ovat verratut asteikkoon N :o 65
Kalkkisten sulun luona, jota vastoin tämä selonteko
perustuu asteikolla N :o 63 Vesijärven sulun luona tehtyihin vedenkorkeushavaintoihin.
Hydrologisena vuonna 1896-1897 olivat vedenkorkeussuhteet Päijänteessä jotenkin tavalliset. Niinpä oli
matalanvedenpinta (asteikolla N :o 63) maaliskuun loppupuolella ja huhtikuun alkupäivinä 205 cm eli 1 cm tavallista alempana, ja koko vuoden keskiveden korkeus
oli 234 cm eli 5 cm koko 39-vuotiskauden keskiveden
korkeutta alempana. l{evättulva nousi kylläkin kesäkuun alkupuolella 296 cm:iin eli 13 cm KI{V :tä ylemmäksi, mutta vuoden lopulla oli vedenkorkeus taas tavallinen; niinpä on v. 1897 lokakuun keskiarvo yhtä suuri
kuin koko aikakaudelle laskettu saman kuukauden kuukausikeskiarvo (234 cm).
Tammikuussa v. 1898 alkavat eroavaisuudet. Sen
sijaan että vesi tavallisina vuosina säännöllisesti laskee
tammik.-huhtik. aikana, kohosi se v. 1898 pienemmillä
keskeytyksillä ja laskuilla 227 cm:stä tammik. 1 p. 233
cm:iin maaliskuun loppupuolella. Tämän jälkeen laski se
huhtik. loppupuoleen mennessä 228 cm korkeuteen, mikä
oli alin vedenkorkeus ennen kevättulvaa. Syy tähän
poikkeukseen tavallisesta on selvästi vuoden alussa vallinnut leuto sää ja siitä johtunut lumen sulaminen 1).
Matalanvedenpinta huhtikuussa 1898 oli 22 cm l{MV :n
pintaa ylempänä.
1) Keskilämpö tammik. aikana oli Jyväskylässä -3.6 C0 eli
4.5 co normaalista suurempi.
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Runsaitten taivisateitten 1) takia nousi kesätulva
13 p:nä kesäkuuta 357 cm:iin, mikä on 74 cm l{l{V:ttä
ylempänä. Hydrologisen vuoden 1/x1 1897-31/x 18~8 suurimman ja vähimmän vedenkorkeuden ero oli 131 cm, jotavastoin se keskimäärin on 77 cm; 1 /xi 1896-31/x 1897
se oli 91 cm.
Heinäkuun alusta alkaen 1898 laski vedenpinta verrattain tasaisesti marraskuuhun saakka, jolloin se oli
248 cm korkealla. Marraskuun aikana pysyi vedenkorkeus
melkein muuttumattomana. Tämän kuun keskivedenkorkeus oli 249 cm eli 16 cm tavallista vedenpintaa ylempänä. Joulukuun edellisellä puoliskolla 1898 nousi vedenpinta taas runsaitten sateitten takia niin, että se tä:tnän
kuun lopulla ja seuraavan tammikuun alkupuoliskolla oli
265 cm korkealla (kts. Nidos 2, siv. 77).
Tammikuun loppupuolelta huhtikuun alkuun 1899
laski vedenpinta taas tasaisesti 240 cm :iin, mikä on 34
cm tavallista matalanvedenpintaa korkeampi.
Talvella 1898-1899 oli sademäärä vieläkin runsaampi
kuin edellisenä talvena 2 ), mistä taas johtui, että tulva
1899 oli paljoa suurempi kuin 1898. Todellisuudessa nousi
vedenpinta Päijänteessä asteikon N :o 63 luona huhtikuun
9 p:stä kesäkuun 29 p:ään 240 cm:stä 429 cm:iin eli 189
cm :llä. · Verrattuna vedenpintain vuotuiseen kesk~mää
räiseen vaihteluun (77 cm) on vedenpintain ero 1899
enempi kuin kaksi kertaa suurempi. Kun aikakauden
1
/xi 1870-31 /x 1909 KKV on 283 cm, oli siis 1899 vuoden TV 146 cm tavallista korkeanvedenpintaa ylempänä.
Vedenpinta aleni heinä-syyskuulla nopeasti maksimiarvostaan, tämän jälkeen jatkui aleneminen hitaammin
ja välillä keskeytyen loka-joulukuun aikana 1899, jonka
jälkeen taas suurempi vedenpinnan aleneminen tapahtui
tammikuusta huhtikuun puoliväliin saakka 1900. Keskivedenpinnan korkeus oli lokakuulla 1899 302 cm, mikä
on 68 cm tämän kuun tavallista keskivedenpintaa ylempana. Matalanvedenpinta huhtikuulla 1900 oli 229 cm
eli 23 cm KlVIV :ttä ylempänä. Tämän jälkeen vallitsee
taas tavalliset vedenkorkeussuhteet, niin että vuoden
1900 TV oli ainoastaan 5 cm KKV :ttä ylempänä.
Samanlaiset vedenkorkeussuhteet kuin Päijänteessä
vallitsi vuosina 1898 ja 1899 myöskin vesistön muissa
suuremmissa järvissä.
Korkeanvedenpinta oli Keiteleessä edellisenä vuonna
32 cm ja j älkimmäisenä 78 cm hydrologisten vuosien
1/xi 1885-31/x 1909 keskikorkeanvedenpintaa ylempänä,
ja vedenpintain vuotuinen korkeusero oli näinä kahtena
vuonna vast. 102 cm ja 122 cm, jotavastoin se koko
havaintokautena on ollut keskimäärin 64 cm.
Pielavedessä oli TV vuosina 1898 ja 1899 vast. 44
cm ja 73 cm hydrologisten vuosien 1/xi 1895-31 /x 1909
KKV:ttä ylempänä; TV-MV oli vast. 106 cm ja 129
cm, jotavastoin se keskimäärin on 79 cm.
Rasvangissa, Virmasvedessä, N iinivedessä ja I isvedessä
1) Jyväskylässä oli sademäärä marrask. 1897-huhtik. 1898
välisenä aikana 266 mm eli 75 mm suurempi kuin tavallinen
sademäärä vastaavana aikana.
2) Jyväskylässä oli sademäärä marrask. 1 p:n 1898 ja huhtik.
30 p :n 1899 välisenä aikana yhteensä 332 mm eli 141 mm tavallista
suur.empi.

on TV-Kl{V välinen ero vuosina 1898 ja 1899 vast. 38
cm ja 70 cm sekä TV-MV ero vast. 92 cm ja 113 cm,
jotavastoin jälkimmäinen ero havaintokautena 1/xi 189531/x 1909 on keskimäärin ollut 66 cm.
Saravedessä oli TV 1898 n. 235 cm ja 1899 n. 300 cm
asteikon N:o 44 a 0-pistettä ylempänä, jotavastoin TV
v. 1909 oli 143 c1n; Leppävedessä oli 1899 vuoden
tulvavedenpinta asteikon N:o 45 luona 457 cm, kun
taas TV v. 1909 oli 185 cm.

Kuva 187. Tulvamerkit Saravedessä (valokuv. 25/vm 1909,
jolloin vesiasteikko N:o 44 a näytti 87 cm).

Puulavedessä, Liekonvedessä ja Ryökäsvedessä nousi
TV vuonna 1898 38 cm ja v. 1899 76 cm ylemmäksi hydrologisten vuosien 1/xi 1885-31/x 1909 Kl{V:ttä. Vedenpintain vuotuinen korkeusero oli edellisenä vuonna 84 cm
ja jälkimmäisenä 95 cm; keskimäärin se on 51 cm.
Itse joesta on olemassa säännöllisiä vedenkorkeushavaintoja tulvan aikana 1897-1899 ainoastaan Ruotsalaisessa. TV ja vuotuiset eroavaisuudet näinä kolmena
vuonna nähdään seuraavasta taulukosta.
Hydrologinen
vuosi
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..

KKV
TV
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467
555

vuosina
1/xi 187931/x 1909

1}
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cm

cm
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358
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+ 109
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t

121

J

Kallioon hakattujen tulvamerkkien ja veden synnyttämien juomujen avulla on jäiestäpäin ollut mahdollista
määrätä suurin vedenkorkeus v. 1899 useissa paikoissa
Kymijoessa. Nämä tulokset on julkaistu taulukossa siv.
191. Ikävä kyllä ei ole tilaisuutta verrata saatuja tulvavesikorkeuksia pitemmän aikajakson keskikorkeaanveteen.
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Kuva 188. Tulvamerkki kallioseinämässä, n. 400 m joesta
Manka1an koskien alapuolella.

Tauluko-sta käy selville m. m.; että vedenpinta M ankalan koskien yläpuolella V. 1899 oli 201 Cm ylempänä
kuin keskikorkeanvedenpinta 8-vuotiskautena 1 p. marrask.
1901-31 p.lokak. 1909 sekä 321 cm ylempänä vuoden 1909
TV:ttä.

Kuva 189. Luonnollisia tulvajuomuja kalliossa Konniveden
rannalla.

Kirkkojärvessä nousi TV v. 1899 aina ·175 cm ylemmäksi I<.KV :ttä yllämainittuna 8-vuotiskautena, Anjalankosken alapuolella oli vastaava korkeus 125 cm, mutta
Pernon koskien yläpuolella ainoastaan 56 cm.
Kuvassa 189 näkyy tulvaveden korkeus Konnivedessä
vuosina 1898 ja 1899, kuvasta 190 käy selville tulvaveden
korkeus v. 1899 verrattuna Kuusankosken yläpuolella
olevaan asteikkoon N :o 93, jotavastoin kuva 188 näyttää,
että v. 1899 tulvavesi. ei noussut ainoastaan yli joen
äyräitten Mankalan alapuolella, missä rannat ovat korkeat, vaan myöskin korkealle kallioseinämälle, joka on
Mankalasta etelään päin johtavan maantien luona, noin
400 m:n päässä joesta (taululla XI jotakuinkin pik:n N :o
142 + 30 m kohdalla).
Mitä tulva-aallon etenemisnopeuteen tulee, ei ole
olemassa niin tarkkoja tietoja siitä ajasta, milloin suurin

Kuva 190.

Luonnollisia tulvajuomuja kalliossa
Kuusankosken yläpuolella.

vedenkorkeus ilmeni, että niiden perusteella voitaisiin
vetää mitään johtopäätöksiä.
Vuosina 1898 ja 1899 järvissä ja joissa vallinneen
tulvan seurauksena oli, että suuri määrä alavia maita vesistöjen lähellä joutui tulvan alle, aiheuttaen maanviljelykselle melkoista vahinkoa. Teollisuus joutui myöskin
kärsimään tulvavedestä, joka tunkeutui tehdasrakennuksiin, vahingoitti koneita, rännejä, varastoja y. m. ja teki
mahdottomaksi tehtaitten käynnin. Myöskin kalastus
kärsi m. m. sen kautta, että padot ja pyydykset vahingoittuivat. Lopulta häiriytyi liike, etenkin maantieliike,
monin paikoin. Kalkkisten sulun luona nousi vesi yli
sulkumuurien, joita täytyi kohottaa parilla hirsikerroksella. Noin 6 km Anj alankoskel ta etelään käsin nousi
tulva Rapakivenjärven ympärillä joen ja Kouvolan-Kotkan rautatien välillä oleville alaville maille, uhkasi rautatietä 219-220 km:ien välillä ja uurti itsellee!l tien joen
sadealueen rajan yli Tavastilanjokeen.
:Mitä tulvanalaisten seutujen laajuuteen ja vahinkojen
suuruuksiin Kymijoen vesistössä tulee, käyvät nämä
selville seuraavalla sivulla olevasta taulukosta, jonka
luvut ovat otetut vuosien 1898 ja 1899 tulvien. syitä
tutkimaan asetetun komitean alamaisesta mietinnöstä 1).
Kuten taulukosta näkyy, ovat tulvanalaiset maa-alat
ja maanviljelykselle koituneet vahingot melkoiset. Jälkimmäiset arvioidaan v. 1898 yhteensä 0.59 milj. markaksi
ja v. 1899 yli 1. 2 milj. markaksi. Teollisuuslaitosten
vahingot nousevat taulukon mukaan n. 0.45 milj. markkaan v. 1898 ja n. 0.80 milj. markkaan v. 1899, jonka
ohessa kalastukselle aiheutuneet tappiot on arvioitu
n. 42,000 markaksi v. 1898 ja 73,000 markaksi v. 1899.
1) Uberschwemmungen in Finland in den Jahren

1898-1899.
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Tulvanalainen ranta tavallisen
tulvan alainen alue poisluettuna
Tulvanalaisten
maitten asema

1
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1

ha

1
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ha
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1
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392.329

53,323
50,500
22,569
3,950
493
49.160
188.707
720,273
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Vuonna 1899
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Eri jokitaipaleiden kuvauksessa on jo aikaisemmin
kosketeltu tätä seikkaa. Tauluilla V-XI piirretyt tulvien peittäinät alueet kuuluvat vuoden 1904 kesätulvaan,
ja sama vedenkorkeus on pantu yli-insinööri, t:ri l{. R. v.
Willebrandin johdolla vuosina 1904-1906 toimitetun
joen vedenkorkeusjärjestelyehdotuksen perustaksi.
Taulukossa siv. 191 on n1yöskin muutamien asteikkojen
kesätulvavesikorkeus vuonna 1904. Tästä käy selville, että
TV v. 1904 on yleensä hieman suurempi kuin l{l{V.
Mainittuna vuonna oli tulvavesi Ruotsalaisessa 25 cm
hydrologisten vuosien 1/xr 1879-31/x 1909 l{l{V :ttä ylempänä, Mankalan luona 22 cm 8-vuotiskauden 1 /xr 190131/x 1909 I{l{V:ttä ylempänä, l{irkkojärvessä 20 cm ja Anjalan alapuolella 8 cm viimemainitun 8-vuotiskauden
keskikorkeaavettä ylempänä.
Joen varsilla Konniveden ja meren välillä olevien
vuoden 1904 tulvan peittämien maitten pinta-ala samoin
kuin tulvien tuottamat vahingot käyvät selville edellisellä
sivulla olevasta taulukosta. Arvot on otettu äsken
mainitusta joen vedenkorkeusjärjestelyä koskevasta ehdotuksesta.
Tulvien peittämät maat l{ymijoen vars'illa sijaitsevat,
kuten myöskin käy selville taulukaista V-XI, etupäässä
I{irkkojärven, Urajärven ja Pyhäjärven ympärillä, Anjalankosken ja Pernon haaraantumispaikan välillä sekä läntisen päähaaran varsilla, pohjoisesta, haaraantumispaikan
luota, aina Stockforsin ja Ahvenkosken suuhaarojen yläosaan saakka.
Tulvanalaisten maitten koko pinta-ala oli v. 1904 7, 700
ha, ja tulvien tuottamat vahingot arvioidaan n. 340,000
markaksi.
VIeläkin valaistaksemme vuotuisia joen tulvia koskevia
seikkoja, on allaolevaan taulukkoon otettu niiden päivien
luku eri vuosina, jolloin vedenkorkeus Anjalan ja Pernon
asteikkojen luona on ollut ylempänä tai yhtä korkealla
kuin 1904 v:n tulvavesi. Pernon haaraantumispaikan ja
Hirvikosken välisellä osalla vastaa tätä vedenkorkeutta
(250 cm Anjalan alapuolella olevalla asteikolla N :o 100
ja 155 cm Pernon koskien yläpuolella olevalla asteikolla
N :o 104) äyräitään myöten täynnä oleva profiili, jotavastoin Anjalan ja Susikosken välisellä osalla tulvat jo
alkavat vedenkorkeuden ollessa 210 cm asteikolla N :o 100.
Myöskin niiden päivien luku, jolloin vedenkorkeus on
ollut suurempi kuin 210 cm, on taulukossa.
Taulukkoon otetusta 9 vuodesta voidaan AnjalanSusikosken välisellä osalla 6 vuotta pitää tulvavuosina,

Hydrologinen
vuosi

1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909

jotavastoin 3 vuonna, nim. 1901, 1908 ja 1909 joki ei
tulvinut yli äyräittensä. Ainoastaan vuosina 1907 ja
1909 olivat Pernon haaraantumispaikan ja Hirvikosken
väliset rantamaat tulvista vapaat.
Taulukon johdosta mainittakoon vielä, että kesäkautena 1902 ja talvikautena 1903 esiintyneet tulvat sattuivat pääasiallisesti syysk.-jouluk. aikana
1902 ja ne johtuivat runsaista kesäsateista viimemainittuna vuonna. Osa talvitulvia johtui koskien
synnyttämistä jääesteistä, joiden kautta, kuten jo ennen
on huomattu, vedenkorkeus lyhyellä aikaa voi nousta
melkoisesti.
Tämän huomaa selvästi vedenkorkeuskäyristä. Niinpä
ovat Anjalan asteikon vedenkorkeuskäyrissä, taulu LI,
marrask.-tammikuussa esiintyvät huiput aiheutuneet
jääesteistä alapuolella olevassa Susikoskessa, jotavastoin
vastaavat huiput Pernon asteikon käyrissä, taulu LII,
nähtävästi riippuvat jääesteistä Pernon koskissa.
Muista koskista, joissa jäänruhkaantumista jääsohjon
muodostumisen ja pohjan jäätymisen takia ilmenee, mainittakoon etenkin Ahvion kosket, joiden purkaantumiskyvystä Muhjärven ympärillä olevat alavat maat ovat
suuressa määrässä riippuvaisia.
Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen kertomuksen
mukaan vuodelta 1905 olisi talvitulvavesi yläpuolella
Susikoskea ja Ahvion koskia, mitkä kosket perattiin
vuosina 1905 ja 1906, ennen perkaamista ollut n. 1.30 m
suurempi kuin kesätulvavesi ja n. 2.20 m suurempi kuin
keskivedenkorkeus.
Saman kertomuksen mukaan oli tästä johtuneet vuotuiset vahingot alavilla pelto- ja niittymailla arvioitu
n. 30,000 markaksi.
V. 1870 alotettiin, kuten tunnettua, vedenkorkeushavainnot
Vesijärvessä ja Päijänteessä, ja sitä ennen vallitsevista oloista
mainittakoon tässä alempana muutamia, etupäässä Ylihallituksen
arkistosta saatuja tietoja suurista vedenkorkeuksista ja tulvista
Kymijoen vesistössä.
Vuoden 1784 Åbo Tidningin mukaan oli vesi Päijänteessä
vuosina 1779 ja 1780 enemmän kuin 2 syitä (3.56 rn) tavallista
korkeuttaan ylempänä.
Kuopion, Viipurin ja Kyminkartanon läänien maaherrojen
kertornuksien mukaan olisi kevätvesi v. 1817 aiheuttanut tavattornia tulvia Rautalammin pitäjässä, Päijänteen yrnpäristöllä sekä
pitkin Kymijokea, eritoten Iitin, Kymin ja Pyhtään pitäjissä.
Muissakin seuduissa maata näkyy sinä vuonna olleen pahoja
tulvia.
Koskenperkausjohtokunnan viidenneltä työvuodeltaan, syysk.
1821-elok. 1822, antamassa kertomuksessa mainitaan, että vesi
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Päivien luku, jolloin Pernon haaraantumispaikan ja Hirvikosken välillä oli tulvia (vedenkorkeus
:::::: 155 cm asteikolla N:o 104)
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lokakuussa 1820 sattuneitten runsaitten sateitten takia nousi
järvissä ja että vedenjuoksu aikaiseen sattuneitten kovien pakkasten takia, koskiin kokoontuneen lumen ja jään vaikutuksesta
estyi. Kevät 1821 oli kaunis ja vesi aleni taas, mutta kesällä ja
syksyllä sekä seuraavana talvena oli runsaita sateita, jotka
aiheuttivat kovan kevättulvan kesällä 1822.
Vuosi 1835 näkyy taas olleen hyvin vesi- ja tulvarikas, kuitenkaan ei tätä vuotta voida verrata vuosiin 1898 ja 1899, koska
erään tiedon mukaan vesi Päijänteessä 2 p:stä toukok. 10 p:ään
kesäk. nousi 32 kymm. tuumaa
95 cm), jotavastoin vesi v. 1898
saman ajan kuluessa nousi 118 cm:iä ja v. 1899 134 cm:iä.
Vedenkorkeussuhteista P äij änteessä ja Kymijoessa vuonna
1835 kirjoittaa Koskenperkausjohtokunta kertomuksessaan vuosilta 1834-1835 m. m. seuraavaa:
>>Maaliskuun lopulla laski vesi Päijänteessä entiseen alimpaan
korkeuteensa, mutta heti sen jälkeen alkoi kevät kehittyä kaikkien
luonnonvoimien vaikutuksesta. Monen kyynärän vahvuinen
lumikerros suli tuota pikaa. Kaikki järvet täyttyivät siihen
määrään, että niiden luonnolliset laskut eivät riittäneet viemään
kaikkea sitä vettä, mikä joka suunnalta virtasi järviin. Siten
nousi vesi sekä Päijänteessä että pitkin koko Kymijokea, ja
tulvi niille suurimmaksi osaksi alaville rantamille, jotka tätä
vesistöä ympäröivät, tuottaen maanviljelijöille vaikeita ja sangen
tuntuvia vahinkoja. Samoin oli laita maan kaikissa muissakin
suuremmissa vesistöissä, eikä tulvavesi Johtokunnan saamien
tietojen mukaan sitten vuoden 1741 ole ollut niin korkealla. Vasta
heinäkuussa alkoi vesi taas laskea, ja syyspuolella aleni se entiseen korkeuteensa.>>
On luonnollista, että usein uudistuvat tulvat antavat aihetta
vaatia toimenpiteitä niiden ehkäisemiseksi. Sellaisia on aika
ajoin tehtykin, osaksi menestyksellä, osaksi ilman. Aikaisemmin
on jo vesijakson yleisessä kuvauksessa tehty selkoa vesistössä
suoritetuista järvenlaskuista, koskenperkauksista y. m., ja tämän
yhteydessä mainittakoon vain muutamia anomuksia ja ehdotuksia tulvien ehkäisemiseksi joen rantamilla, minkä ohessa
täydellisyyden vuoksi vielä lyhyesti mainittakoon aikaisemmin
selitetyt perkaukset joen koskissa.
Jo v. 1766 antoi H. K. M., Sysmän ja Iitin pitäjäläisten tekemän valituksen johdosta, määräyksen tutkia ja vaakita vesistöt,
koska Päijänne sekä monet muut järvet tulvillaan aikaansaivat
vahinkoa.
Kertomuksessaan vuoden 1817 tulvista esittää Kymin läänin
maaherra, että Kymijoki olisi välttämättä perattava ja että perkaamista on kauvan kaivattu.
V. 1820 alotettiin perkaamis- ja laajennustyöt Kyöperilän,
Pilkanmaan, Oravalan ja Voikankoskissa vedenpinnan alentamiseksi Pyhäjärvessä ja sen yhteydessä olevissa järvissä. Nämät
työt loppuunsuoritettiin v. 1832 (kts. siv. 117).
Vuosina 1824-1826 kaivettiin kanava Jyrängön virran ohi,
jotta virtaan tehdyn, arkuille rakennetun sillan aikaansaama
Ruotsalaisen vedenpinnan kohoaminen tulisi ehkäistyksi. Kanavaa ja koskea syvennettiin vieläkin v. 1834 (kts. siv. 107).
Tammikuussa 1826 lähetti Heinolan maaherra Koskenperkausjohtokunnalle virkakirjelmän anoen toimenpiteitä tulvien ehkäisemiseksi Elimäen pitäjässä, ja kesäkuussa samana vuonna esitettiin johtokunnalle Kymin, Elimäen ja Pyhtään pitäjien maanomistajien maaherralle tekemä lupa-anomus saada toimittaa
perkauksia Kymijoessa Anjalan ja Pyhtään välillä sekä saada
taitava työjohto näitä töitä varten. Seuraavat kosket, joissa
veden virtaamista esti niihin rakennetut kalastuslaitteet ynnä
muut laitokset, katsottiin tarpeelliseksi perata, nim. Susikoski,
Ahvion kosket ja itäisessä päähaarassa oleva Vääräkoski sekä
läntisessä päähaarassa olevat Hirvikoski, 1 Suomenkylänkoski,
Paaskoski, Loosarinkoski, Kuuskoski, Uuspyki ja Savukoski
ynnä Merikoski. Sittenkun kustannusarvio, johon sisältyi perkaukset Susikoskessa, Ahvion koskissa, Piuhainkoskessa, Vääräkaskessa eli Myllykallion koskessa, Hirvikoskessa, Suomenkylänkoskessa, Paaskoskessa ja Kuuskoskessa, oli tehty, suoritettiin
kuten aikaisemmin (sivv. 131 ja 134) on esitetty vuosina 1826
-1830 Ahvion koskien ja Piuhainkosken perkaukset jakaantumat-

tomassa joessa, sekä niinikään perkaukset itäisessä päähaarassa
olevassa Myllykallion koskessa, minkä ohessa yritettiin perata
muutamia koskia Pyhtään ·haarassa, vaikka näitä töitä ei voitu
saattaa loppuun koskiin rakennettujen kalastuslaitteiden takia.
Pöytäkirjassaan 27 p. syysk. 1828 huomauttaa johtokunta,
että sittenkun Myllykallion kanava Kymin haarassa on avattu,
voidaan melkoinen vesimäärä johtaa tätä tietä, mutta saman
tuloksen saavuttamiseksi Pyhtään haarassa olisivat myöskin
Edinkoski
Loosarinkoski perattavat. Syventämällä ensinmainittua koskea vapautuisivat johtokunnan arvelun mukaan
Edinkosken ja Loosarinkosken väliset alavat niityt ja suot liikavedestään,
muuttamalla kalastuslaitteet Loosarinkosken yläosasta alemmaksi koskeen sekä louhimaila ylin kynnys, tulisivat
ne haitalliset vaikutukset, jotka vesi laajoilla aloilla, niityillä,
rahkasoilla ja nevoilla peninkulman matkalla pitkin jokivartta
sekä Tammijärven että Teutjärven ympäristöllä aiheuttaa, poistetuiksi, tarvitsematta perata Strömforsia, Kuuskoskea ja Paaskoskea.
Vuosina 1828-1831 laskettiin vedenpintaa Konnivedessä ja
Ruotsalaisessa toimittamalla erinäisiä perkaustöitä Koskennisja vuosina 1829-1830 toimitettiin Tolppakaskessa ja
Käyräkaskessa perkauksia (kts. sivv. 108 ja 111) tulvien ehkäisemiseksi Arrajärvessä.
1830 anoivat Kymin pitäjän Kaukolan ja Pehkon kyläläiset kenraalikuvernööriitä korvausta niistä vahingoista, joita
tulvat tuottivat heidän mailleen Kymijoen itäisen päähaaran
varsilla, Parikan ja Kyminlinnan haaraantumispaikkojen välillä,
arvellen tulvien aiheutuneen Pernon koskissa vuosina 1826-1828
toimitetuista perkauksista. Tämän johdosta toimitti Koskenperkausjohtokunnan määräyksestä silloinen everstiluutnantti,
Rosenkampff, tutkimuksen. Hän huomauttaa johtokunnalle 6 p. lokak. 1831 jättämässään virkakirjelmässä m. m.
seuraavaa:
>>Matalat ja tukitut kosket (Ruhanvuolle, Siikakoski ja Ränninjäätyvät pohjaa myöten tavallisesti jo talven alussa ja
patoovat veden, niin että se leviää osaksi joen varsilla oleville
alaville niityille ja pelloille, tunkeutuu jopa asuinrakennuksiinkin
sekä pakottaa asukkaat kotieläimineen muuttamaan asunnoistaan. Tällaiset olot ovat vallinneet aina vuosisadan alusta
lähtien, koska kalastusoikeus tässä joessa oli lahjoitettu Valamon
luostarille. Tästä ajasta alkaen rakennettiin näiden koski en
syvimpään virtauomaan suurenlaisia kalastuslaitteita. Nämä
oli
kahteen riviin asetetuista arkuista, joiden yli johti
sillat ja jotka erittäinkin talvella, kun jää tarttuu näihin laitteisiin, suuresti estävät veden vapaata kulkua. Samoihin aikoihin
uurti vesi maahan useita syvennyksiä, joita myöten virta veden
vähänkin noustessa juoksee ja aiheuttaa vuosittain paljon hävityksiä.>>
Rosenkampff mainitsee vielä, että perkaustyö yläpuolella
olevassa Myllykallion koskessa tosin lisäsi veden purkaauturuiskykyä tässä osassa jokea, mutta tulvat eivät satu korkeanveden
aikana, vaan ovat hyökyjään aiheuttaman padotuksen seurauksena. Hyökyjäätä ei muodostu selvissä ja syvissä koskissa, vaan
kyllä ankarina pakkastalvina ja matalanveden aikana niin hyvin
pohjaan kuin virtauomaa sulkeviin kalastuslaitteisiin, kohoten
lopulta näiden tasalle.
Rosenkampff ehdotti, että kaikki kolme koskea perattaisiin,
mutta ehdotus ei näy aiheuttaneen minkäänlaisia toimenpiteitä.
Päijänteen laskemista oli useita kertoja ajateltu, ja useat työt
joessa, kuten Jyrängössä, Koskenniskassa, Tolppakaskessa ja
Käyräkoskessa, tehtiin osaksi järven laskemista alustavina töinä.
Kuten aikaisemmin, siv. 104, on huomautettu, tehtiin laskua
varten tarpeelliset perkaustyöt Kalkkisten koskissa vuosina
1832-1838.
Vuoden 1835 tulvat antoivat aihetta moniin valituksiin ja
anomuksiin. Niinpä anoi Mikkelin maaherra kesäkuussa mainittuna vuonna Koskenperkausjohtokunnalta toimenpiteitä tulvien ehkäisemiseksi Päijänteen ympärillä olevilla rantamailla,
kun taas eversti, paroni Fabian Wrede melkein samaan aikaan
pyysi Helsingin maaherralta toimenpiteisiin ryhtymistä tulvien
ehkäisemiseksi Kymijoessa.
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Kirjeessä 5 p. elok. 1835 antaa silloinen kenraalikuvernööri
Thesleff johtokunnalle toimeksi perkauttaa muutamia koskia
joen läntisessä haarassa. Vastauskirjelmässään 10 p. jouluk.
samana vuonna ilmoittaa johtokunta, että sillä ei ole tilaisuutta
ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin, koska eräs vuonna 1654 annettuun tuomioon perustuva, Kuuskoskea, Paaskoskea, Lanakoskea
ja Uuspykiä koskeva hovioikeuden päätös on esteenä. Lisäksi
on vielä mainittava, että useat joen varrella asuvat tilanomistajat
anoivat Senaatilta helpoituksia ruununverojen maksussa, koska
heitä 1835 vuoden tulvien johdosta oli kohdannut kato.
Kertomuksessaan maanviljelyksen, kaupan ja elinkeinojen
tilasta läänissä vuosina 1848, 1849 ja 1850 huomauttaa Uudenmaan läänin kuvernööri sitä tärkeyttä >>mikä koskien perkauksella
Kymijoessa, Iitin ja Elimäen pitäjissä sekä Anjalan ja Strömfarsin kappeleissa ja etenkin joen laskuhaarojen varsilla sekä
valtaväylien aukipitämisellä kaikissa näissä haaroissa on; viimemainitun toimen laiminlyöminen tuottaa nykyään vuosittain
melkoisia vahinkoja maanomistajien joen varsilla oleville viljelyksille, joiden kasvullisuus enemmän tai vähemmän jopa aivan
kokonaan on lakastunut Strömfarsin rautatehtaan hyväksi padotun veden kautta.>>
19 p. marrask. 1851 esitettiin Tie- ja vesikulkuneuvojen johtokunnassa Viipurin läänin kuvernöörin kirjelmä, joka koski useiden
Elimäen pitäjässä Uudenmaan läänissä ja Kymin pitäjässä
Viipurin läänissä asuvien tilanomistajien aikomaa perkansta
muutamissa Kymijoen koskissa.
Insinööriluutnantti Strömbergin tämän johdosta v. 1852 toimittaman alustavan tutkimuksen perusteella tehdyssä ehdotuksessa huomautetaan, Anjalan-Pernon koskien sekä Pernon haaraantumispaikan-Hirvikosken välisten jokiosien maantieteellisen kuvauksen jälkeen,
m. m. seuraavaa:
>>Selitettyä jokiosaa ympäröivät suurimmaksi osaksi matalat ja
vesiperäiset maat, jotka erittä nkin kesäkuun loppupuolella,
jolloin vesimäärä joessa on suurin, kärsivät liiallisesta, kasvumsuutta hävittävästä kosteudesta.>>
>>Mutta ei yksistään keskikesän suuri vesimäärä aikaansaa
vahinkoa, vaan usein ovat joen alavat ympäristöt myöskin talvisin tulvan alla, mikä johtuu siitä, että kivisiin koskiin muodostmtut hyökyjää patoaa veden. Näiden perkaaminen joen vedenpinnan alentamiseksi ja hyökyjään muodostumisen ehkäisemiseksi
on ympärillä asuville maanomistajille mitä suurimmasta merkityksestä. 25 vuotta sitten yritettiin järjestellä vettä joessa louhimaHa kanava Pernon kosken yläosassa olevaan Myllykallioon
sekä perkaamalla Piuhainkoskea ja Ahvion koskia. Mutta nämä
perkaukset, vaikkakin ne ovat tuottaneet paljon hyötyä, ovat
kuitenkin osottautuneet vallan riittämättömiksi alati kasvavaa
tarvetta varten päästä viljelemään joen ympäristöjä.>>
Ins. Strömbergin ehdotus, joka tarkoitti vedenpinnan alentamista 3 a 4 jalkaa kysymyksessä olevalla jokiosalla, niin ettei
korkeinkaan vesi estäisi ympärillä olevien maitten viljelemistä
eikä hyökyjää patoaisi vettä, sisälsi perkaustöiden toimittamisen
Susikoskessa, Ahvion koskissa, Kultainkoskessa, Hirvikaskessa
ja Pernon koskissa. Näihin töihin laskettiin menevän 11,015: 97
rupl. hopeata ja 44,719 osakaspäivätyötä paitsi tarpeellisia patoomis- ja telinepuita, jotka osakkaitten tuli hankkia.
Kysymyksessä olevien perkansten kautta vapautuisi toimitusmaamittarin arvion mukaan 2,974 tynnyrinalaa niittymaata tulvien seurauksista, jotapaitsi suuret alueet suo- ja nevamaita
tulisivat vilj elyskelpoisiksi.
Asiaa käsiteltiin johtokunnassa 2 p. huhtik. 1853, mutta se
lykättiin tarpeellisten sitoumusten hankkimiseksi kuvernöörin
välityksellä. Sitoumuksissa tulisi osakkaiden lupautua suorittamaan tarvittavat päivätyöt y. m. Vasta 21 p. tammik. 1861
käsiteltiin asia loppuun. Samana päivänä Viipurin läänin kuvernöörille osotetussa kirjelmässä lupautuu johtokunta »tavalliseen
tapaan, antamalla työjohdon ja suorittamalla tarvittavan rahamäärän, avustamaan hakijoita tässä hyödyllisessä yrityksessä,
niinpian kuin johtokunnan varat sen sallivat ja ehdolla, että
asianomaiset tilanomistajat suorittavat päivätyöt ja hankkivat
tarpeelliset puuaineet.>> Koska kuitenkaan asianomaista lupaa
työn suorittamiseen ei oltu laillisessa järjestyksessä annettu,

jätti johtokunta kuvernöörin huoleksi ryhtyä tässä suhteessa tarpeellisiin toimenpiteisiin.
Äskenmainitun asian yhteydessä käsitteli johtokunta raatimies Abraham Högbergin vuonna 1851 tekemää anomusta saada
poistaa eräs kallioluoto Ahvion koskissa sekä v. 1853 herätettyä
kysymystä vedenpinnan alentamisesta Kuuskosken ja Suomenkylänkosken yläpuolella.
Ensinmainitun kysymyksen johdosta päätti johtokunta, että
vaaditun kallioluoelon louhiminen suoritettaisiin Ahvion y. m.
koskien täydellisen perkauksen yhteydessä.
Jälkimmäisen kysymyksen johdosta määräsi johtokunta insinööriluutnantti Strömbergin suorittamaan tutkimuksen.
Ehdotuksessaan mainitsee ins. Strömberg joen lär;tisestä
haarasta m. m. seuraavaa:
»Tämä haara, joka on ollut kahden valtakunnan rajana, on,
vaikkakin paljon vesirikkaampi kuin itäinen haara, vailla kaikille suuremmille vesistöille kuuluvaa oikeutta omata valtaväylä.
Tästä syystä on se kokonaan suljettu sekä Loosarin, Paaskosken
ja Strömfarsin että Kuuskosken, Lanakosken ja Uuspykin luona.
Näistä saipuista aiheuttavat Kuuskoskessa, Loosarissa, Paaskoskessa ja Strömforsissa olevat vedenpinnan kohoamisen, josta
yläpuolella olevat alankomaat melkoisesti kärsivät. Lukuunottamatta Strömforsia, jossa on vettäpitävä pato, muodostaa saipuun
hakatut uppoarkut, joiden välissä on pystysuoraan asentoon
ladottuja hienoja rimoja (klåverk) ja saipuun tarkoituksena on
johtaa kalat patoihin. Paaskoskessa, jossa kalastus on vähäpätöinen, padotaan pääasiallisesti sentähden, että saataisiin vesi
nousemaan Strömfarsin tehtaan yläpuolella olevassa altaassa,
josta tehtaan vesilaitokset saavat käyttövetensä.>>
Insinööriluutnantti Strömbergin ehdotuksen tarkoituksena oli
Edinkoskea, Kuuskoskea, Loosarinkoskea, Paaskoskea, Strömforsia ja Suomenkylänkoskea perkaamalla saada vedenpinta
alenemaan sekä Edinkosken ja Hellevuolteen että Suomenkylänkosken ja Hattarinvirran yläpuolella 3 a 4 jalkaa.
Aikaisemmin mainitussa kirjelmässään Viipurin läänin kuvernöörille 21 p. tammik. 1861 ei johtokunta puoltanut Paaskosken
y. m. koskien perkauksia, koska komisionimaamittari P. Hannikaisen v. 1859 toimittaman vaakituksen kautta oli saatu selville, että, alentamalla vedenpintaa joessa Suomenkylänkosken
ja Paaskosken välillä, vedensaanti Strömfarsin rautatehtaaseen
vähenisi siinä määrässä, että tehtaan olemassaolo sen kautta tulisi
uhatuksi.»
V. 1860 tehtiin Uudenmaan läänin kuvernöörille anomus saada
perata Iitin pitäjässä olevaa Kyöperilän koskea, koska pelättiin
muutamien Mäntyharjun reitissä suoritettujen koskenperkansten
aiheuttavan tulvia, mutta Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunta
jätti paikalla v. 1862 toimitetun tutkimuksen johdosta anomuksen huomioonottamatta.
Vuosina 1866 ja 1869 tutkittiin Ahvion koskia ja Susikoskea
ehdotuksen laatimista varten veclenkorkeusvaihtelujen vähentämiseksi mainituissa koskissa.
V. 1885 tutkittiin Urajärven ja Kymijoen välinen alue ehdotuksen laatimista varten tulvavedenpinnan vähentämiseksi Urajärvessä, Kirkkojärvessä ja Pyhäjärvessä johtamalla osa vesimäärää Urajärveen ja sieltä edelleen kanavaa myöten Kymijokeen Keitin koskien läheisyyteen.
Äskenmainittujen järvien laskemiseksi Kyöperilän koskea
perkaamalla oli jo aikaisemmin eli 1862 toimitettu katselmus, ja
samaa tarkoitusta varten toimitettiin koskessa vuosina 1891 ja
1893 uusi katselmus.
Useita pienempiä katselmuksia vedenkorkeuden järjestämiseksi on vuosien kuluessa toimitettu eri paikoissa jokea, kuten
1880 Pilkanmaassa, 1889 ja 1896 Korkeakosken haarassa, 1901
Kalliokoskessa, 1905 Strömfarsin haarassa j. n. e.
Jotta saataisiin selville tulvien syyt Kymin pitäjässä, toimitettiin v. 1898 katselmus ja tutkimus.
Tuhoisien tulvien johdosta vuosina 1898 ja 1899 asetti Senaatti
syyskuussa 1899 komitean tutkimaan tulvien syitä. Komitea,
johon kuuluivat silloinen yli-insinööri Werner Lindberg puheenjohtajana, professorit J. A. Palmen ja Theodor Homen sekä
tirehtööri Ernst Biese jäseninä, antoi mietintönsä 16 p. kesäk.
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1900. Mietintö on julkaisussa Fennia, 19, N :o 1 otsakkeella:
>>Uberschwemmungen in Finland in den Jahren 1898-1899».
Eräässä Uudenmaan läänin kuvernöörille toukokuussa 1898
jätetyssä kirjelmässä anoo Anjalan pitäjässä olevan Wredebyn
kartanon omistaja, silloinen professori, vapaaherra R. A. Wrede,
tutkimuksen toimittamista Anjalan, Elimäen ja Strömforsin pitäjissä v. 1898 sattuneiden tulvien suuruudesta, ja että kuvernööri,
sittenkun selvitys asiassa on saatu, Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen ehdottaisi sellaisiin järjestelytöihin ryhtymistä, että tuonlaiset tulvat vastaisuudessa ehkäistäisiin. Samana vuonna jätti
eversti Lennart Forsten ja 215 muuta Kymijoen tulvista
kärsivää henkilöä Hänen Keisarilliselle Majesteetilleen samassa
tarkoituksessa tehdyn alamaisen anomuksen.
Vaaditussa näitä anomuksia koskevassa lausunnossa pyytää
Tie- ja vesirakennusten ylihallitus 7 p. maalisk. 1899 valtuutusta
saada toimittaa perinpohjainen hydrometrinen ja teknillinen tutkimus joessa.
Sittenkun anomukseen oli suostuttu, toimitti lehtori, insinööri
A. Granfelt hydrometriset mittaukset ja silloinen vanhempi
insinööri, t:ri K. R. v. Willebrand teknillisen tutkimuksen insinöörien 0. Sjöblomin, V. Ingmanin, H. Malmin ja 0. Martikaisen
avustamina.
Kesäk.-lokak. 1904 ja kesäk.-elok. 1905 aikana kentällä
toimitettujen tutkimusten perusteella laadittiin seikkaperäinen
ehdotus vedenpinnan laskemiseksi joessa 1).
Laskemisehdotuksen perustaksi pantiin vuoden 1904 tulvaveden korkeus, mikä, kuten taulukoista siv. 191 näkyy, on jonkun verran suurempi kuin keskivedenkorkeus, ja ehdotus tarkoitti vedenpinnan alentamista Arrajärven ja meren välisellä
osalla noin 0.30 a 1.0 m:llä.
Ehdotus sisältää useita vaihtoehdotuksia. Siten voitaisiin
Kirkkojärveä, Pelinginselkää, Urajärveä ja Pyhäjärveä laskea
joko lähinnä Pyhäjärven alapuolella olevaa jokiosaa täydellisesti
perkaamalla, missä tapauksessa matalanveden järjestämiseksi
olisi tehtävä Voikankoskeen liikkuva pato tahi kysymyksessä

V.

Ennenkuin Keisarillinen Senaatti ehti käsitellä järjestelyehdotusta, jättivät Kymin Osakeyhtiö, Karhulan Osakeyhtiö,
toiminimet Aktiebolaget Stockfors ja Kymmene Interims Flottningsförening sekä A. Ahlström Osakeyhtiö Senaattiin anomuksen,
että jokea ei perattaisi tehdyn ehdotuksen mukaisesti, vaan että
laadittaisiin sellainen järjestelyehdotus, joka tyydyttäisi kaikkia
riippuvia elinkeinoja. Tämän johdosta määräsi Keisarillinen Senaatti kirjeessä 7 p. toukok. 1909 Tie- ja vesirakennusten
ylihallituksen, joka aikaisemmin oli saanut tilaisuuden antaa
lausuntonsa anomuksen johdosta, toimittamaan tarpeellisen tutkimuksen ja laatimaan sellaisen ehdotuksen, jota hakijat tarkoittavat. Ylihallitus on antanut tämän tehtävän yli-insinööri, t:ri
K. R. v. Willebrandin toimeksi.
Viime ·aikoina suoritetuista perkaustöistä mainittakoon tässä
aikaisemmin, siv. 120, kerrottu Kymin Osakeyhtiön toimittama
vedenpinnan alentaminen 1.5 m:llä Keitin koskien ja Kuusankosken välillä sekä Ylihallituksen vuosina 1905 ja 1906 Susikoskessa ja Ahvion koskissa toimittamat perkaukset. Viimemainitut työt (kts. siv. 129), jotka suoritettiin tulvien ehkäisemiseksi mainittujen koskien hyytämisen takia, toimitettiin silloisen professorin, vapaaherra R. A. Wreden jättämän anomuksen johdosta.

Veden purkaussuhteet Kymijoen vesistössä.
1.

Vesimäärien mittaukset.

Eri paikoissa ja eri vedenkorkeuden aikana tehtyjen
nopeusmittausten sekä poikkiprofiilimääräysten kautta
on vesimäärä l{ymijoessa ja sen lisävesissä saatu määrätyksi. Useimmat mittaukset on tehty itse joessa, joten
siis myöskin täydellisiä vesimääräkäyriä on voitu piirtää
muutamille päämittausprofiileille. Sitävastoin on lisävesien mittausaineisto vielä aivan epätäydellinen.
l{aikki nopeusmittaukset joessa on tehty hydrometrisellä flyygelillä; lisävesissä on yksityisissä tapauksissa
käytetty myöskin pintakohoja.
Useimmat vesimäärien mittaukset Kymijoessa, kaikl{iaan 81 eri mittaussarj aa, on tehnyt lehtori, insinööri
A. Granfelt. Yksi mittaussarja on tehty tulvan aikana
1898, kaikki muut vuosina 1900-1902 sekä v. 1904.
Insinöörit 0. Sjöblom ja A. Fabricius ovat myöhemmin
1) Näiden töiden kustannukset nousivat noin 32,000 mark-

kaan.

olevaa osaa vain osittaisesti perkaamalla ja kaivamalla liikkuvalla
padolla varustettu kanava Urajärvestä muutamien pienempien
lampien kautta Keitin koskien ja Kuusankosken välillä olevaan
jokiosaan, mikä kanava johtaisi YJ tulvavedestä. Eräs toinenkin
vaihtoehdotus, jonka mukaan Rapakivenjärvestä olisi Tavastilanjokeen tehtävä kanava, sisältyy myös ehdotukseen.
Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen puoltama ehdotus tarkoittaa pääasiallisesti tulvavedenpinnan laskemista Pyhäjärvessä
ja tämän yhteydessä olevissa järvissä, Susikosken yläpuolella
olevassa joessa, Muhjärvessä ja Tammijärvessä. Ehdotettujen
töitten koko kustannus on arvioitu nousevan 3,068,000 markjotavastoin voitto on laskettu vastaavan 4,932, 700 markan

täydentäneet lehtori Granfeltin tekemiä Inittauksia. Edellinen toimitti vuosina 1906, 1908 ja 1909 kaikkiaan 27 eri
sarjaa mittauksia, jotavastoin jälkimn1äinen toimitti v.
1909 12 täydellistä mittausta joessa.
Päijänteen pohjoisten lisävesien mittauksista on insinööri K. R. v. Willebrand tehnyt 2 v. 1895, insinööri
R. Tennberg 3 vuosina 1895, 1897 ja 1898, insinööri
M. Eerikäinen 19 vuosina 1906-1907, insinööri L. Walh~n
8
1907, insinööri 0. Sjöblom 24 vuosina 1908-1909
ja insinööri A. Fabricius 15 v. 1909.
Päijänteen muissa lisävesissä on tehty 23 mittausta,
joista insinööri R. Tennberg on tehnyt 2 vv. 1898 ja 1899,
insinööri 0. Sjöblom 20 v. 1909 sekä insinööri A. Fabricius
1 viimemainittuna vuonna.
Jokeen suorastaan laskevissa vesistöissä on v. 1909
tehty kaikkiaan 13 mittausta, joista insinööri 0. Sjöblom
on tehnyt 2 Räävelinjärven vesijaksossa, 2 Sylvöjärven
lisävedessä, 6 Mäntyharjun reitissä ja 1 Valkealan rei-
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tissä sekä insinööri A. Fabricius 2 Mäntyharjun reitissä.
Tulokset näistä kaikista, kaikkiaan 227 eri mittauksesta, joista 20 on tehty pintakohoilla ja kaikki muut
flyygelillä, sisältyvät taulukkoihin Nidoksessa 2, sivv.
190-201.
Lehtori Granfelt .käytti nopeusmittauksissaan Kymijoessa samoja koneita kuin Vuoksessakin, nim. kahta
Wieniläisen toiminimen Czeija, Nissl & Kumpp:n valmistamaa hydrometristä flyygeliä, N :ot 16 ja 19. Nämä
flyygelit ovat n. k. sähkö-salkoflyygeleitä, joita, kun niitä
käytetään, voidaan nostaa ja laskea kiinteää, pystysuoraa
rautataukoa myöten. Ne ovat varustetut syvyysmittarilla
ja sähkökellolla, joka soipi flyygelinakselin tehtyä 50
kierrosta. Muuten ne ovat rakenteeltaan samaa mallia
kuin ne, joita Itävallan Hydrografinen Keskustoimisto
on käyttänyt mi~tauksissaan Tonavassa v. 1897 1).
Flyygelit N:ot 16 ja 19 ovat lähemmin selitetyt ja
kuvatut Vuoksen-virtaa koskevassa julkaisussa, jonkatähden niistä ei sen enempää tämän yhteydessä mainita.
Insinööri L. Wallen käytti mittauksissaan myöskin
flyygeliä N :o 19, ja samalla koneella toimitti insinööri
0. Sjöblom useimmat mittaukset v. 1908. Muutamissa
mittauksissa viimemainittuna vuonna käytti insinööri
0. Sjöblom Wieniläisen toiminimen Harpner & Ganserin
valmistamaa flyygeliä N :o 52. Viimemainittua flyygeliä
käytti myöskin insinööri · A. Fabricius mittauksissaan
v. 1909, jotavastoin insinööri 0. Siöblom viimemainittuna
vuonna osaksi käytti N :oa 52, osaksi erästä pienempää
saman toiminimen valmistamaa flyygeliä N :o 569.

flyygelinkota, johon akseli samoinkuin kosketinlaitoskin
on sovitettu. Flyygelinsiivet, luvultaan 2, muodostaa
aluminiumista ruuvipintain muotoiseksi valettu kappale;
siipien pituus akselin suuntaan on 95 mm, äärimmäisten
pisteitten etäisyys, laskettuna kohtisuoraan akselia vastaan, on 150 mm. Molempien siipien yhteisen keskikappaleen muodostaa ontto 45 mm pitkä sylinteri, jonka voi
työntää flyygelinkodan ulkopuolelle pistävän kiertoakselin päälle, ja johon se kiinnitetään teräväpäisellä
ruuvilumpiolla. l{iertoakselia, jonka pituus on 240 mm,
kannattaa flyygelinkodassa olevat kuulalaakeri ja tappilaakeri, joista edellinen on heti siipien vieressä ja jälkimmäinen flyygelinkodan vastaisessa päässä. Viimemainitussa päässään on kiertoakseli tehty päättämän ruuvin
muotoiseksi, johon liittyy flyygelinkotaan laakeroitu 50
hampaalla varustettu ratas. Hammasrattaan toiseen laitaan on kiinnitetty siten sovitettu tappi, että se joka
kerta kun hammasratas tekee kiertoakselin 50 kierrosta
vastaavan pyörähdyksen, koskettaa flyygelinkotaan kiinnitettyä, eristettyä kosketinjousta (kts. kuv. 192). Viimemainittu jousi on yhdistetty toiseen ja flyygelinkata toiseen niistä kahdesta, toisistaan eristetystä sähköjohdosta,
jonka keskikappaletta kannattava kaapeli muodostaa.

Kuva 192.

Kuva 191.

Wieniläisen toimini:r:nen Harpner & Ganserin
valmistama sähköflyygeli N :o 52.

Flyygeli N:o 52, kuva 191, on pääpiirteiltään samanlainen kuin flyygelit N:ot 16 ja 19 ja muodostaa sen, kuten
nämätkin, kolme pääosaa, nim. etuosa, keskikappale ja
vastapaino.
Etuosan eli itse flyygelin muodostaa kaksi flyygelinsiipeä, kiertoakseli, johon siivet ovat kiinnitetyt sekä n. k.
1 ) Beiträge zur Hydrographie
Österreichs, herausgegeben
von k. k. hydrographischen Central-Bureau. III Heft. Die hydrometrischen Erhebungen an der Donau nächst Wien im J ahre
1897. Wien 1899.

Flyygelin koskikappale ja kosketinlaitos.

l{eskikappaleen, mikä, kuten mainittiin, on ripustettu
sähkökaapeliin, muodostaa flyygelinsalkoa ympäröivä
ontto messinkisylinteri, joka juoksukehrien ohjaamana voi
liikkua flyygelinsalkoa pitkin (kuva 192).
Keskikappaleeseen on ·toiselle puolelle kiinnitetty
flyygeli ja toiselle vastapaino.
Flyygelinsalon muodostaa 4 m pitkä teräsputki, jonka
varavuus on 5 mm ja päällysläpimitta 45 mm. Alapäässä
salkoa on teräskenkä ja salon toisella puolella pitkin sen
pituutta on 6 mm leveä rako, joka ohjaa flyygelin liikettä ylös ja alas päin salkoa myöten. Sähkökaapeli, johon
flyygelin keskikappale on ripustettu, kulkee nimittäin
flyygelinsalan sisässä ja on kiinnitetty sylinterimäisestä
keskikappaleesta ulkonevaan ra'on kautta kulkevaan
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osaan. Flyygelinsalkoa voi tarpeen vaatiessa jatkaa 1. 8
m :n pituisella lisäkappaleella, joka siihen kiinniruuvataan.
Flyygelinsalon sisässä kulkeva kaapeli, joka kannattaa
flyygeliä, kulkee salon yläpäähän kiinnitetyn rattaan yli
ja sii}ä n. s. syvyysmittariin, jolta flyygelin asema vedenpinnan alla luetaan.
Syvyysmittari, jonka voi kiinnittää flyygelinsalkoon
sopivaan asentoon, on rakenteensa puolesta aivan saman
kaltainen kun flyygeleissä N :ot 16 ia 19 käytetty syvyysmittari, ioka lähemmin on kuvattu aikaisemmin mainitussa Vuoksen-virta-julkaisussa.
Flyygelikalustoon kuuluu sitäpaitsi kahva, jonka avulla
flyygeliakseli asetetaan kohtisuoraan mittausprofiilia vastaan, sähköpattereita, soittokello flyygelinkierrosten luvun
ilmaisua varten ja sekunninlaskija.
Flyygeli N :o 569, jota on käytetty pienempien poikkiprofiili en nopeudenmittauksissa, on n. k. >>iaskuflyygeli>>.
Rakenteensa puolesta se on samankaltainen kuin äsken
kuvattu flyygeli N :o 52, mutta paljoa pienempi tätä.
Taskuflyy geli ei tarvitse erityistä flyygelin~alkoa, vaan
sen voi ruuvilla kiinnittää tilapäisesti tehtyyn puusalkoon
tai myöskin punnitustankoon. Syvyysmittariakaan ei
tarvita kun mittauksia tällä koneella tehdään.
Flyygeli N:o 16, jota käytettiin kaikissa vv. 1900-1902
Kymijoessa tehdyissä mittauksissa sekä sitäpaitsi kahdessa mittauksessa v. 1904, nim. Kuuskoskessa ja Suomenkylänkoskessa, oli tareerattu Wienissä elokuun
2 p. v. 1898, jolloin sille oli saatu seuraavat nopeudenyhtälöt:
0.033

V

V

=

~0.171

+ 0.266
+ 0.293

n kun
n kun

a 2.11

= 0.28

V

V =

a 4.24

2.11

m/sek;
m/sek,

joissa v merkitsee veden nopeutta ja n flyygelin kiertolukua sekunnissa.
Flyygeli N :o 19 tareerattiin Wienissä kesäkuussa
v. 1897 ja sitä käytettiin Piirteenvirrassa heinäk. 11-12 p.
v. 1898 tulvavesimäärämittauksia tehtäessä. Kun flyygeli vahingoittui kesäk. v. 1899 Vuoksen virrassa Imatran
. yläpuolella mitattaessa, lähetettiin se Wieniin, missä se
samana vuonna heinäkuussa uudelleen tareerattiin. Senjälkeen on tätä flyygeliä käytetty useimmissa mittauksissa Kymijoessa v. 1904, insinööri L. Wallenin teken1issä
mittauksissa Päijänteeseen pohjoisesta päin laskevissa
vesijaksoissa v. 1907 sekä useimmissa insinööri 0. Sjöblomin v. 1908 tekemissä mittauksissa.
Kesäkuussa 1897 toimitetun tareerauksen nojalla saatiin flyygelille N :o 19 seuraavat nopeudenyhtälöt:
V

=

V =-

0.154
0.015

+ 0.1897 n

+ 0.223 n

kun
kun

= 0.32

V

V =

1.10

=

V =-

0.031 + 0.218 n kun
0.032 t- 0.229 n kun

V

= 0.12 a 1.28 m/sek;

V =

1.28

V

=

V =-

0.013
0.008

+ 0.222 n
+ 0.227 n

kun
kun

V

= 0.04

V =

0.95

a 0.95 m/sek;
a 4.05 m/sek.

Mitä vihdoin tulee taskuflyygeliin N:o 569, jota insinööri 0. Sjöblom on käyttänyt 45:ssä nopeudenmittauksessa vuonna 1909, niin määrättiin sille konstantit v. 1908
heinäkuussa, jolloin saatiin:
v =
0. 0225
v = - 0.0086

+ 0. 0971 n
+ 0.1023 n

kun n <::: 5. 98;
kun n > 5.98.

Mittaukset Kymijoessa ovat tehdyt ponttuulta, joka
on laitettu kahdesta laakeapohj aisesta veneestä ja näiden
yli kulkevasta lankkulavasta; lisävesissä on tavallisesti
tultu toimeen yhdellä veneellä.
Kun nopeudenmittauksia tehtiin Jyrängön virrassa,
käytti lehtori A. Granfelt Vuoksen virtaa varten rakennettua ja tätä virtaa käsittelevässä julkaisussa kuvattua
ponttuuta. Kun tämän kulettaminen maantietä pitkin
monien koskien ohi oli liian hankalaa, rakennettiin kevyempi saman kaltainen ponttuu, jota lehtori Granfelt senjälkeen käytti joessa mittauksia tehdessään.
Insinöörit 0. Sjöblom jaA. Fabricius käyttivät v. 1909
uutta Hydrografisen toimiston tarvetta varten rakennettua ponttuuta (kuva 193). Tähän kuuluu kaksi 6.10
m:n pituista ja 1.37 m:n levyistä, laakeapohjaista venettä,
mitkä kulmarautojen ja laudoista tehdyn lavan avulla
ovat siten toisiinsa yhdistetyt, että veneiden välinen
vapaa etäisyys on 2. 04 m.

a 1.10 m/sek;
a 4.83 m/sek.

Uudistettu tareeraus heinäkuussa 1899 antoi seuraavat tulokset:
V

Flyygeliä N:o 52, jota on käytetty kaikissa insinööri
A. Fabriciuksen v. 1909 tekemissä mittauksissa sekä
muutamissa insinööri 0. Sjöblomin vv. 1908 ja 1909
tekemissä mittauksissa, tarkastettiin konstantin määräämistä varten Wienissä lokak. 26 p. 1901, jolloin seuraavat
nopeudenyhtälöt saatiin:

a 4.20

m/sek.

Kuva 193.

Nopeudenmittauksia Kymijoessa.

Nopeudenmittaukset Kymijoessa ja sen lisävesissä
ovat yleensä tehdyt saman suunnitelman mukaan kuin
vastaavat mittaukset Vuoksen virrassa. Niinpä on mittausprofiilit valittu niin tasaisilla ja muuttumattomilla joki-
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taipaleilla kuin mahdollista ja ne on tarkkaan määrätty
syvyys1nittausten ja vaakitusten kautta. Mittausvertikaalien luku on otettu mahdollisimman suureksi, niin että
näiden välinen etäisyys ei ole ollut seitsemättä osaa suureinpi kuin vesijakson leveys mittauspaikalla. I{un
Inittauksia on tehty joessa on vertikaalien keskinäinen etäisyys yleensä ollut 10 m; suuhaaroissa ja lisävesissä mitattaessa on se tavallisesti ollut pieneinpi: 2.5, 5 ja 7.5 m.
Jokaisessa mittausvertikaalissa on nopeus Initattu useissa
pisteissä, ensiksi 0.2 m vedenpinnan alla, toiseksi 0. 7 m,
kolmanneksi 1.2 m j. n. e. 0.5 m:n väleillä.
Mittausprofiilissa on syvyysmittauksia sainoinkuin
nopeusmittauksiakin tehtäessä yleensä käytetty vesijakson poikki pingotettua teräsköyttä, jonka avulla
yksityisten vertikaalien asema profiilissa on määrätty.
l(~äyttämällä niitä nopeudenarvoja Inittausprofiilin
jokaisessa yksityisessä pisteessä, jotka flyygeliinittaukset
ovat antaneet, on profiilin läpi juokseva vesimäärä laskettu kahdella eri tavalla, nimittäin Harlacher'in grafillisen
1nenetehnän sekä yhdistetyn grafillisen ja analyyttisen
menettelytavan mukaan 1).
Mittaustulokset ovat taulukoissa 2:n Nidos, sivv.
190---199.
Taululla LXII on l{yinijoen tärkeimpien mittauspaikkojen aseinakarttoja ja poikkiprofiileja ja jokea
käsittäviin karttoihin, taulut V--XIII, ovat Inittausprofiilit erikseen 1nerkityt. Vesistön Inuut mittauspaikat
voipi helposti löytää hydrografiselta kartalta, taulu I,
sivuilla 190-197, 2:n Nidos, olevien taulukkojen avulla.
Seuraavassa selitetään lyhyesti ne eri Inittauspaikat,
joissa täydellisiä flyygelimittauksia on tehty.
Viitasaaren reilissä on flyygelin1ittauksia tehty kolmessa eri paikassa, nimittäin I{yminjärven ja l{eiteleen
välillä, lVIuuruvejärven ja l{eiteleen välillä sekä viiineksiInainitun järven molemmissa laskuissa l{uhnmnojärveen.
Ensiinäinen näistä Inittauspaikoista on n. 5 km Viitasaaren kirkon koillispuolella I{yminjoen I{eiteleen puoleisessa suussa. Yksi ainoa täydellinen flyygelimittaus on
tässä toimitettu.
Toisessa, l{eihärinkosken luona Muuruvejärven ja
l{eiteleen välillä olevassa 1nittauspaikassa, on myöskin
tehty ainoastaan yksi Inittaus.
l{eiteleestä juoksee, kuten tunnettu, Viitasaaren koko
vesimäärä l{uhnamojärveen osaksi Äänekosken, osaksi
Mämminkosken kautta. Näissä on tehty useita mittauksia,
joista kuitenkin ainoastaan kaksi on tehty Äänekosken
tehtaan ja patolaitteen vahnistu1nisen jälkeen. VesiInääräkäyrää näille ei sentakia ole voitu piirtää.
Saarijärven reitissä on 5 paikkaa, missä flyygelimittauksia on tehty.
Ylin näistä on Saarikosken luona, Saarijärven ja
I{allinjärven välillä. Tässä on ins. M. Eerikäinen tehnyt
4 mittausta, joidenka perusteella purkauskäyrä taululla
LXIII, 3:as Nidos, on piirretty.
Toisessa, I{allinkosken luona I{allinjärven ja Summasjärven välillä olevassa n1ittauspaikassa on ins. Eerikäinen
myöskin tehnyt 4 mittausta.
1) Kts. Lisiä Suomen hydrografiiaan, I, Vuoksen-virta sivv.
10 ja 46.

I{olmas mittausprofiili on Summaskoskessa Summasjärven ja l{iimasjärven välillä ja neljäs I{iimasjärven ja
Naarajärven välillä Kiimaskosken luona. I{umpaisessakin
profiilissa on ins. Eerikäinen toi1nittanut 3 mittausta.
Vesimääräkäyriä ei näille kolmelle viimeksimainitulle
mittauspaikalle ole piirretty, mutta mittaustulokset ovat
taulukoissa siv. 190.
Viides mittauspaikka on N aarakosken luona N aarajärven ja Kuhnamojärven välillä. Tällä kohtaa on Saarijärven reitin vesimäärä mitattu 5 eri kertaa. Mittausprofiilin vesimääräkäyrä on taululla LXIII.
Viitasaaren ja Saarijärven reittien yhtyneet vedet ovat
mitatut I{uusankoskessa Vatiajärven ja Saraveden välillä.
Mittauksia on tehty kaikkiaan 7 ja niiden nojalla on
l{uusankosken vesiinääräkäyrä, taulu LXIV, 3:as Nidos,
piirretty.
Rautalammin reitissä on tehty täydellisiä flyygelimittauksia: 1 I{orkeakosken yläpuolella l{oivujärven ja
Pielaveden välillä, 1 Äyskoskessa Nilakan ja Rasvangin
välillä, 1 Hirvikaskessa Hirvijärven ja Virmasveden
välillä, 1 Kerkonkosken yläpuolella Sonkarin ja Niiniveden välillä, 1 Suonnejoessa sekä 5 Kuoppaniemensalmessa l{uusveden ja Saraveden välillä. Viimeksimainittua viittä mittausta on käytetty Rautalammin reitin
Saraveteen johtavan laskun vesimääräkäyrää, taul. LXIV,
piirrettäessä.
Viitasaaren, Saarijärven ja Rmzlalamnzin reillien yhteisessä laskussa Päijänteeseen on flyygelimittauksia tehty:
3 I{uhankoskessa Saraveden ja Leppäveden välillä sekä
4 Haapakaskessa viimeksimainitun järven ja Päijänteen
välillä. Haapakosken vesimääräkäyrä on piirretty taululle LXIV.
Muissa Päijänteeseen laskevissa lisävesissä on nopeusmittauksia flyygelillä tehty: 2 Lohikaskessa Palokkajärven ja Jyväsjärven välillä, 2 Muuramenjoessa Muurajärven ja Päijänteen välillä, 2 Rekolankosken yl~puolella
Jämsän reitissä, 2 I{otakosken yläpuolella Isojärven vesijaksossa, 1 Lummeneen ja Päijänteen välillä, 1 Lummeneen
ja Vehkajärven välillä, 1 Vehkajärven ja Vesijaon välillä,
2 Vesijaon ja Palolmnmen välillä, 2 Vesijaon ja Päijänteen
välillä, 1 Naistenvirrassa Sysmän reitin laskussa Päijänteeseen ja 3 Vääksynjoessa Vesijärven ja Päijänteen
välillä.
Rekolankosken ja Vääksynjoen vesimääräkäyrät ovat
esitetyt taululla LXV.
Sulkavanjoessa Ala-Räävelin ja Konniveden välillä
on tehty 2 täydellistä mittausta ja AITajoessa Myllykosken kohdalla 1 tällainen mittaus.
Mäntyharjun reitissä on 4 mittauspaikkaa, nimittäin:
Läsäkosken luona Rauhajärven ja Puulaveden välillä
sekä I{issakosken, Puolakaukasken ja Jaalan-Myllykosken
luona. l{umpaisessakin ensiksi mainitussa paikassa on
tehty ainoastaan 1 mittaus; sekä Puolakankoskessa että
Jaalan.:.Myllykoskessa, jotka yhteensä vievät Mäntyharjun
reitin vedet Pyhäjärveen, on sitävastoin tehty 3 mittausta.
Valkealan reilissä on tehty ainoastaan 1 mittaus,
nimittäin J okelanjoessa.
Kymijoessa on ensimäinen mittauspaikka Kalkkisten
26
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koskissa; tässä on kuitenkin sopivien mittausprofiilien
puutteessa tehty ainoastaan kaksi mittausta.
Sen sijaan on ylin mittausprofiili valittu, Päijänteestä
jokeen laskevan vesipaljouden määräämistä varten .Jyrängön virran yläpuolella, Heinolan kaupungin luona. Joki
on tällä kohdalla kaksihaarainen (taulu LXII), jonka
takia on käytetty kahta eri mittausprofiilia. Jyrängön
mittausprofiilin läpi juokseva vesipaljous on määrätty
kaikkiaan 9 kertaa eri olosuhteiden vallitessa, ja näitten
mittausten nojalla ovat vesimääräkäyrät taululla LXVII
piirretyt.
Joen kolmas mittausprofiili on Kaurakosken yläpuolella, neljäs Virtasalmessa (taulut XI ja LXII). Edellisessä
on Kirkkojärveen laskeva vesimäärä mitattu 7 eri kertaa,
jälkimmäisessä profiilissa, joka on viimeksimainitun järven ja:Pelinginselän välillä, on myöskin tehty 7 mittausta.
Mittau-sten nojalla ovat vesimääräkäyrät, taulu LXIX,
kumpaisellekin profiilille piirretyt.
Pyhäjärven alapuolella, missä Mäntyharjun reitin
vedet melkoisesti lisäävät joen vesimäärää, on tehty
2 mittausta Voikunkosken yläpuolella ja 2 Kyöperilän
virrassa, jotavastoin joen vesimäärä Valkealan reitin laskun alapuolella on Initattu 6 kertaa Rauhanvirran luona
I{uusankosken alapuolella. Vesimääräkäyriä ei ole piirretty näille kolmelle mittausprofiilille.
Seuraava mittausprofiili on Piirteenvirrassa Anjalankosken alapuolella (kts. tauluja VIII ja LXII). Tässä on
tehty 11 täydellistä mittausta, m. m. 1 tulvaveden aikana

2.

v. 1898. Tälle jakamaUoman joen viin1eiselle mittausprofiilille on vesimääräkäyrä piirretty taululle LXX.
Joen itäisessä päähaarassa on ensimäinen mittausprofiili Pernon koskien yläpuolella (kts. tauluja VII ja
missä on tehty 5 mittausta.
Toinen itäisen päähaaran mittauspaikka on Ritalan
vuolteessa Parikan haaraantumispaikan yläpuolella; tässä
on vesimäärä mitattu 4:ssä eri tilaisuudessa.
Korkeakosken haarassa on vesipaljous määrätty 5 eri
kertaa Vuolteen virrassa (taulut VI ja LXII), ja toisessa
laskuhaarassa Parikan ja Kyminlinnan välillä 6 kertaa
Lihaniemen virrassa lähellä I{oivukoskea.
Viimeksimainitulle itäisen päähaaran 4:lle mittauspaikalle ovat vesimääräkäyrät piirretyt taululle LXXIII.
Joen läntisessä päähaarassa on tehty 14 täydellistä
flyygelimittausta Hirvivuolteen virrassa (kts. tauluja V,
VI ja LXII), ja näitten nojalla on piirretty mittausprofiilin vesimääräkäyrä taululla LXXII.
Läntisen päähaaran eri haaroissa Tammijärven alapuolella on tehty useita mittauksia. Purkaussuhteet ovat
tässä kuitenkin patojen y. m. vaikutuksesta niin monimutkaiset, että tehdyt mittaukset eivät ole riittäviä
Inittausprofiilien vesimääräkäyrien piirtä1nistä varten.
Taulukoissa sivv. 196---199 on tulokset äskenmainituista mittauksista, joita on tehty seuraavissa paikoissa,
nimittäin 8 Inittausta H attarin virrassa, 7 Suomenkylänkoskessa, 5 Paaskoskessa, 6 Strömfarsin kaskessa, 7 Edinkoskessa ja 8 Kuuskoskessa.

V esimääräkäyriä.

Kuten edellisestä huomaa, on Kymijoen vesistössä
tehtyjen vesimäärämittausten luku toistaiseksi sangen
pieni. Ainoastaan itse joessa ja muutamissa reiteissä on
tehty niin monta mittausta, että täydellisiä vesimääräkäyriä on voitu piirtää. Tulvavuonna 1899 ei ole flyygelillä
tehty ainoatakaan tulvavesimittausta, ja tulvavesipaljous
vuonna 1898 on määrätty ainoastaan yhdessä poikkiprofiilissa, nimittäin Piirteenvirrassa. Seurauksena tästä
on, että piirretyt vesimääräkäyrät korkeamman veden
suhteen ovat epäluotettavia.
Viitasaaren reitin molemmista laskuista, Äänekoskesta
ja 1\llämminkoskesta on kyllä olemassa vesimääräkäyriä,
mutta ne eivät enään ole kelvollisia, koska ne kohdistuvat
aikaan ennen Äänekosken tehtaan rakentamista. Sitäpaitsi eivät ne ole aivan luotettavia, koska ne ovat piirretyt vanhempien mittausten nojalla, joita ei ole voitu
tarkastaa. Näitä ei sentähden ole julkaistu. Tehtaan
valmistuttua ovat olot muuttuneet, niin että melkein
koko vesimäärä juoksee Äänekosken kautta. Tältä ajalta
on ainoastaan kaksi mittausta (kts. taulukkoja sivv.
190-191).
Taululle LXIII on piirretty kahden Saarijärven reitissä olevan mittauspaikan vesimääräkäyrät, nimittäin
Saarikosken ja lVaarakosken.

Ensinmainitun, Saarijärven alapuolella olevan profiilin
käyrä on piirretty ainoastaan 4:n mittauksen nojalla ja
sitä on verrattu Saarijärvessä, mittauspaikan yläpuolella
olevaan asteikkoon N :o 18.
Naarakosken, jonka kautta Saarijärven reitti laskee
I{uhnamojärveen, vesimääräkäyrä on piirretty 5 :n mittauksen nojalla sekä verrattu Naarajärven vedenpintaan.
Kun ei tässä järvessä ole asteikkoa, on vedenpinnan korkeus määrätty kallioon hakatun kiintopisteen suhteen.
Viitasaaren ja Saarijärven reittien yhteinen vesimäärä
on mitattu 7 kertaa Kuusankosken yläpuolella Vatiajärven
ja Saraveden välillä eri olosuhteiden vallitessa. Näitten,
vuosina 1907-1909 tehtyjen mittausten perusteella on
vesimääräkäyrä piirretty taululle LXIV. 4 näistä mittauksista on tehty ennenkuin asteikko N :o 23 asetettiin Vatiajärveen ja ne ovat verratut kiintopisteeseen mittausprofiilin luona. Mittausprofiilin ja Vatiajärven vedenpintojen vertailukäyrän avulla on kuitenkin kaikki mittaukset voitu verrata asteikkoon N :o 23.
Rautalammin reitin laskussa Saraveteen eli Kuoppaniemensalmessa on tehty 5 mittausta ja mittausprofiilin
vedenpinta on verrattu lähellä olevaan kiintopisteeseen.
Tauluun LXIV, jolle I{uoppaniemensalmen vesimääräkäyrä on piirretty, on epähuomiosta merkitty, että pysty-
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Vääksynjoen vesimääräkäyrä on piirretty 3:n flyygelimittauksen ja 2:n, vuosina 1898 ja 1899 pintakoholla
tehdyn mittauksen nojalla.
Taululla LXVII on esitetty Jyrängön virrassa olevan
Kymijoen ens1ma1sen päämittausprofiilin kaksi vesimääräkäyrää.
l'aululla oleva ylempi käyrä on laskettu käyttämällä
kaikkien profiilissa tehtyjen mittausten (luvultaan 9)
tuloksia ja se ilmaisee Ruotsalaisessa olevan asteikon
N :o 66 vedenkorkeuden ja mittausprofiilin läpi juoksevan
vesimäärän välisen suhteen. Alempi käyrä, joka on piirretty taululla LXVI olevan vertailukäyrän avulla, ilmaisee
Päijänteessä olevan asteikon N :o 65 vedenpinnan ja
Jyrängön mittauspaikan vesimäärän keskinäisen suhteen. I{äyrän pilkutettu osa ei ole määrätty Jyrängön
virrassa tehtyjen suoranaisten mittausten nojalla, vaan
vertaamalla sitä Mankalan ja Virtasalmen käyriin sekä
tietoihin .Jyrängön ja Mankalan välillä laskevien lisävesien
tulvavesimääristä. Ylemmän käyrän yhtenäisen osan
laskeminen on toimitettu seuraavalla tavalla:
Vesimääräkäyrä on otaksuttu parabelin muotoiseksi,
jonka yhtälö on:

suoralla akselilla olevat luvut kohdistuvat Saraveden
vedenpintaan, vaikka ne itse asiassa ilmaisevat mittausprofiilin vedenpinnan korkeutta. Syy, miksi mittauksia
ei ole verrattu Inittauspaikan yläpuolella, Kuusvedessä
olevaan asteikkoon N :o 43, on se, että mainittu asteikko
pystytettiin jälestäpäin, eikä profiilin ja järven vedenpintojen vertailukäyrää ole myöskään voitu piirtää.
H aapakoskelle, kolmen pohjoisen reitin yhteiselle laskulle Päijänteeseen on myöskin vesimääräkäyrä voitu
piirtää, taulu LXIV. Se on piirretty 4:n Haapakoskessa
ja 3:n Kuhankoskessa tehdyn mittauksen nojalla. Edelliset mittaukset ovat verratut Leppävedessä olevaan asteikkoon N :o 45, jälkimmäiset I{uhankosken yläpuolella olevaan asteikkoon N :o 44 a. Vertailukäyrän avulla ovat
kuitenkin vedenkorkeudet I{uhankosken yläpuolella verratut asteikkoon N:o 45. Vesimääräkäyrän pilkutettu
osa on piirretty käyttä1nällä yhtä ins. Tennbergin eräässä
toimituspöytäkirjassa ilmoiltamaa v. 1899 tulvavesimäärän arvoa Kuhankoskessa ja tätä on pidettävä epäluotettavana.
Mitä Päijänteen muihin lisävesiin tulee, niin on olemassa vesimääräkäyriä ainoastaan Jämsän reitille ja
Vesijärven lisävedelle, taulu LXV.
J ämsän reitin vesimääräkäyrä koskee Rekolankosken
yläpuolella olevaa mittausprofiilia ja se on tehty erään
v. 1905 silloisen Päijänteen piirin piiri-insinöörin, nykyisen ylitirehtööri I{. Snellman'in piirtämän vesimääräkäyrän mukaan, jota on täydennetty v. 1909 Jehdyn
Inittauksen nojalla; se on verrattu Kankarisvedessä olevaan asteikkoon N :o 52.

c=

x= a

+ by

missä y merkitsee vedenkorkeutta asteikolla N :o 66 ja
x vastaavaa vesimäärää. Konstantit a, b ja c ovat lasketut käyttämällä pieninten neliöitten 1netodia seuraavista yhtälöisiä ja taulukosta:

Ix- na- bLy

··-·~··

1

y=

X=

vedenkorkeus
asteikolla N:o 66
cm

y2

vesimäärä

y3

y4

1

1
1

2,814

1

n

1
1

j

xy2

xy

m3/sek
1

183
223
237
243
285
286
305
327
352
373

cy2 ,

69.2
107.2
131.1
136.6
202.1
199.8
237.0
268.5
330.5
376.5

33.489
49.729
56.169
59 049
81.225
81.796
93.025
106.929
123,904
139,129

2,058.5

824,444

1

6128,487
11.089,567
13,312,053
14,348,907
23,149,125
23,393,656
28,372 625
34.965.783
43.614.208
51,895,117

1

250,269,528

i
1

1

1

1

T

1.121 513.121
2.472,973:441
3,154,956,561
3,486.784,401
6,597.500,625
6,690,585,616
8,653,650,625
11.433,811.041
15.352 201.216
19,356,878,641
78,320,855,288

1
1

i
1

12,663.6
23,905.6
31,070.7
33,193.8
57.598.5
57.142.8
72.285.0
87,799.5
116.336.0
140,434.5
632,430.0

1

1

i

1

1

1

2 317.438.8
5.330,948.8
7,363.755.9
8,066 093;4
16.415.572.5
16,342.840.8
22.046.925.0
28.710.436.5
40,950.272.0
52,382,068.5

1

199,926,352.2

i
1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
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l{onstanteille saadaan seuraavat arvot:

Laskun tulos on:

a

104.6

34.9

b
c

b

0.513

0.

Vesimääräkäyrää edustaa siis seuraava analyytinen
lauseke:
X=

34.9

0.873

0.003824.

vesimääräkäyrän yhtälö saa siis seuraavan muodon:
X=

0.003824 y 2 •

0.513 y

Seuraavassa taulukossa ovat mitatut vesimäärät verratut ylläolevasta yhtälöstä saatuihin arvoihin.

104.6

0.873 y

0.002743 y 2 •

Seuraavassa taulukossa ovat 1nitatut vesiinäärät verratut laskettuihin.

1

Vedenkork.l
asteikolla 1
Mitattu
1
vesimäärä
N:o 66
y
m3/sek
cm

Laskettu
vesimäärä

1

Laskettujen

1

1

183
223
237
243
285
286
305
327
352
373

X

m3fsek

1

Ja mitattujen vesimäärien
ero

ö9.1
110.7
128.1
136.0
199.3
201.0
234.1
276.0
328.1
375.6

69.2
107.2
131.1
136.6
202.1
199.8
237.0
268.5
330.5
376.5

0.1
3.5
3.0
0.6
2.8
1.2
2.9
7.5
2.4
0.9

Ero Ofo:ssa
lasketusta
vesimäärästä
0.1
3.2
2.3
0.4
1.4
0.6
1.2
2.7
0.7
0.2

Kuten näkyy on yhtäpitäväisyys verrattain suuri.
Taululla LXIX on Kuurakasken ja Virtasalmen vesimääräkäyrät; edellinen on piirretty 7 mittauksen nojalla
ja verrattu Mankalan koskien yläpuolella olevaan asteikkoon N :o 70, jälkimmäinen on määrätty 6 mittauksen
avulla ja verrattu l{irkkojärvessä olevaan asteikkoon
N :o 72. l{äyrien pilkutettu osa on tarkastettu vertaamalla näitä Piirteenvirran vesin1ääräkäyrään ja tietoihin
Mäntyharjun ja Valkealan reittien tulvavesimäärästä.
Piirteenvirran Inittausprofiilissa, joka on viimeinen
Pernon haaraantumispaikan yläpuolella jakamatto:qtassa
joessa, on tehty 11 mittausta, ja näitten nojalla, lukuun
ottamatta yhtä v. 1902 tehtyä, mikä ei käy yhteen
muitten kanssa, on laskettu vesimääräkäyrä taululla
LXX.
Laskeminen on toimitettu samalla tapaa kuin Jyrängön
vesimääräkäyrän laskeminen.
J{onstanttien a, b ja c:n yhtälöissä olevat ele1nentit
ovat järjestetyt allaolevaan taulukkoon.
y=
vedenkorkeus
asteikolla N:o 100!
cm

--,

2
+50
+91
+85
+113
+145
170
+201
+222
+309
1384

+

Vedenkork.l
asteikolla

100

1
1

Mitattu
vesimäärä

Laskettu
vesimäärä

mB/sek

m3/sek

109.0
147.2
195.0
205.5
237.5
291.0
334.0
402.0
428.0
634.2

102.9
155.1
206.7
198.6
238.2
288.9
332.3
390.9
433.6
636.3

X

cm
2
50
91
85
113
145
170
201
222
309

1

Laskettujen
ja mitattujen vesimäärien
ero
6.1
7.9
11.7
6.9
0.7
2.1
1.7
111
5.6
2.1

Ero Ofo:ssa
lasketusta
vesimäärästä
5.93
5.09
5.66
3.47
0.29
0.73
0.51
2.84
1.29
0.33

Taululle LXX on piirretty, paitsi Piirteenvirran vesikuinpaisenkin päähaaran yliinmän mittausvesimääräkäyrät, nimittäin itähaarassa Pernon
koskien yläpuolella ja länsihaarassa I-Iirvivuolteen virrassa
olevien profiilien käyrät. Nämät ilrnaisevat 1nolempien
profiilien kautta juoksevien vesimäärien ja Anjalan alapuolella olevalla asteikolla N :o 100 mitattujen vedenkorkeuksien keskinäisen suhteen ja ne ovat piirretyt
taululla LXXII olevien vesiinääräkäyrien sekä taululla
LXXI olevan asteikoilla N :o 100 ja N :o 104 mitattujen
vedenkorkeuksien vertailukäyrän avulla.
:Mittaukset molemmissa viiiTieksimainituissa profiileissa Pernon koskien yläpuolella ja 1-I irvivuolteen virrassa
ovat verratut Pernon koskien yläpuolella olevaan asteikkoon N:o 104, ja näitten mittausten nojalla suoraan
piirretyt vesimääräkäyrät ovat taululla LXXII. Samalla
taululla on myöskin grafisesti esitetty Inoleinpien haarojen yhteinen vesimäärä eri veclenkorkeuksien aikana
ja oikean puoleinen kuvio taululla LXXI iln1aisee vesi-

X=

vesimäärä

y2

y3

109.0
147.2
195.0
205.5
237.5
291.0
334.0
4020
428.0
6342

4
2,500
8 281
7.225
12.769
21,025
28,900
40.401
49.284
95,481

21983.4

265,870

8
125.000
753.571
014.125
1.442 897
3 048.625
4.913.000
8.120,601
10,941,048
29.503.629
59,462,488

n

m3/sek
16
6,250.000
68.574 . 961
52,200.625
163.047.361
442 050.625
835 210.000
1,632.240,801
2.428.912.656
9.116.621.361

218.0
7.360.0
17.745.0
17.467.5
26.837.5
42.195.0
56,780.0
80,802.0
95,016.0
195.967.8

436.0
368.000.0
1.614.795.0
1.484.737.5
3.032.637.5
6118.275.0
9.652.600.0
16.241 202.0
21,093,552.0
60.554 050.2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

] 4,7 45,108.406

539,952.8

120J601285.2
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maaran j akauturnisen rnolernrnille haaroille eri vedenkorkeuksien vallitessa.
l{uten jo aikaisemmin mainittiin ovat purkaussuhteet
läntisessä päähaarassa Tammijärven alapuolella niin rnonin1utkaiset, että tehdyt mittaukset eivät ole riittäviä
Inittausprofiilien vesin1ääräkäyrien piirtämistä varten,
varsinkaan kun ei voida tulla toimeen yhdellä ainoalla
käyrällä jokaista profiilia kohti, koska purkaus suuressa
määrässä riippuu lähellä olevien patojen ja teollisuuslaitosten hoidosta.
Itäiselle päähaaralle on sitävastoin voitu piirtää useita
vesirnääräkäyriä, nimittäin, paitsi Pernon koskien yläpuolella olevan rnittausprofiilin käyrää, Ritalan virrassa,
Vuolleen virrassa ja Koivukaskessa olevien mittausprofiilien käyrät. J{aikki nämät käyrät ovat taululla LXXIII
ja ne on verrattu Parikan haaraantumispaikan yläpuolella olevaan asteikkoon N :o 106. Ritalan virran käyrä
ihnaisee vesimäärän Parikan haaraantumispaikan yläpuolella, jotavastoin Vuolteen ja I{oivukosken käyrät
ilmaisevat 111olempien, 111ainitun paikan alapuolella olevien
haarojen vesimäärän.
Ennenkuin lopetamme tärnän luvun, tahdomme mainita erään seikan, 1nikä jonkun verran vaikuttaa tuloksiin, nirnittäin sen, että vuonna 1902 tehdyt mittaukset
eivät ole yhtäpitäviä toisten mittausten kanssa, vaan
antavat vesin1äärille liian pienet arvot.
Niinpä näyttää esim. Piirteenvirrassa v. 1902 tehty
mittaus vesimäärän olleen 353 rn 3/sek, kun Anjalan alapuolella oleva asteikko N :o 100 samalla kertaa osoitti
202 cm:n vedenkorkeutta, jotavastoin vesirnääräkäyrä
samalle vedenkorkeudelle antaa 392 m 3/sek. Lasketun
ja mitatun vesi1näärän erotus on 39 ma/sek eli noin 10
edellisestä. 1902 vuoden rnittaus antaa Virtasalmelle
vesimäärän 297 m 3/sek vedenpinnan ollessa 219 cm korkealla I{irkkojärven asteikolla N :o 72, ja vesimääräkäyrästä taululla LXIX saadaan arvo 320 m 3 /sek. Erotus
23 n1 3 /sek on 7
lasketusta arvosta.
Piirteenvirran ja Virtasalmen vesi1nääräkäyriä rnäärättäessä ei 1902 vuoden mittauksia ole otettu mukaan.
Jyrängön virrassa ei v. 1902 tehty mittauksia, ja käyrät
taululla LXVII eivät siis riipu rnainitun vuoden rnittauksissa rnahdollisesti olevista virheistä.
Sitävastoin on täytynyt käyttää 1902 vuoden mittauksia J{aurakoskessa ja Pernon koskissa vastaavien vesin1ääräkäyrien piirtämistä varten, sillä kaikki muut mittaukset näissä paikoissa ovat tehdyt vedenpinnan ollessa
paljon alempana. Myöskin Hirvivuolteen vesimääräkäyrää piirrettäessä on 1902 vuoden mittaukset otettu
rnukaan, Inutta tässä ne eivät vaikuta niin paljoa, sillä
muitakin mittauksia on olemassa melkein saman vedenkorkeuden ajalta.
1902 vuoden 111ittaukset antavat vesimäärälle liian
pieniä arvoja siitä syystä, että flyygelin N:o 16 yhtälö
lienee muuttunut. Flyygeli, jota käytettiin v. 1902
mittauksia tehtäessä Vuoksen virrassa ja E.ymijoessa sekä
v. 1904 viimeksimainitussa joessa 3:ssa mittauksessa, on
ni1nittäin niin kulunut, että sillä jälkeenpäin ei ole uskallettu tehdä mittauksia.
Jos käytetään Piirteenvirran vesiinääräkäyrästä saa-

tua arvoa, 392nl BJsek, vesirnäärälle ja lasketaan flyygelin
yhtälön toisen jäsenen konstantti, niin saadaan sille arvo
0.300 0.266 ase1nasta. I{äyttämällä täten oikaistua flyygeliyhtälöä v = 0.033 + 0.300 n Virtasalmessa v. 1902
tehdyn mittauksen tulosta laskettaessa, saadaan vesimäärälle arvo, mikä käy hyvin yhteen Virtasalmen vesimääräkäyrän kanssa, joten tä1nä seikka todistaa oikeaksi
otaksuman, että flyygelin konstantit ovat muuttuneet 1).
On kylläkin esitetty arvelu, että syy 1902 vuoden
vesimäärä1nittausten antamien arvojen poikkeukseen niistä
arvoista, jotka on saatu vuosina 1900 ja 1901 tehtyjen
mittausten nojalla, olisi joen vedenpinnan kohoaminen,
7jiX

1908

K=6L61 m

Kuva 194. Virtasalmen mittausprofiili. Yhtenäinen viiva ilmaisee profiilin v. 1908, pilkutettu saman profiilin v. 1902.

mutta tällainen selitys tuntuu sangen mahdotton1alta.
Sillä ensinnäkin on se aikakausi, jona vedenpinta olisi
kohonnut, aivan lyhyt, ja toiseksi ei kohoaminen olisi
koskenut ainoastaan yksityistä jokiosaa vaan esiintynyt
useammalla paikalla samaan aikaan. Sen lisäksi pitäisi,
jos arvelu olisi oikea, vv. 1908 ja 1909 tehtyjen mittausten
osottaa vieläkin suurempia eroavaisuuksia kuin 1902
1) Sen jälkeen kun ylläoleva oli kirjoitettu, on flyygeli N:o 16
verrattu kolmen uudemman flyygelin kanssa ja on otaksuma
huomattu oikeaksi.
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vuoden mittaukset, mikä kuitenkaan ei ole laita. Vuosien
kuluessa tapahtuneista mittausprofiilien muutoksista ei
myöskään voi löytää todistusta tä1laiselle otaksumalle.
Niinpä ei esim. Piirteenvirran mittausprofiili ole muuttunut vuosien 1900 ja 1902 välisenä aikana; sama on !{aurakosken mittausprofiilin laita vuosina 1901 ja 1902.

Virtasalmessa taas, missä kaikki mittaukset ovat tehsmnassa profiilissa, ei tämä ole 1900 ja 1902 välillä
muuttunut, jota vastoin se vuosien 1902 ja 1908 välisenä
aikana on syventynyt metrin verran, kuten kuviosta 194

3. Kymijoen eri poikkiprofiilien läpi juoksevien vesimaar1en vertailu.
Jyrängön virran yläpuolella olevan l{ymijoen ylimmäisen mittausprofiilin vesimääräkäyrät ovat, kuten
ennen on mainittu, esitetyt taululla LXVII. Alempaa
käyrää, joka on verrattu Päijänteessä olevaan asteikkoon
N :o 65 ja piirretty taululla LXVI olevan vertailukäyrän
avulla, ei, sen perusteella mitä kyseessä olevasta vertailukäyrästä aikaisemmin on mainittu, voitane käyttää
vuoden 1898 edellisenä aikana.
Taululla LXVII olevia vesimääräkäyriä voidaan myöskin käytännölliseltä kannalta katsottuna pitää Kalkkisten
koskien vesimääräkäyrinä. Jyrängön virran yläpuolella
olevan mittausprofiilin ja Kalkkisten ylimmän kosken
niskan poikkiprofiilin sadealueitten pinta-alojen erotus
on nimittäin ainoastaan 485.8 km 2, ja tämä pinta-ala
vastaa korkeintaan 1. 2 m 3/sek suuruista minimivesimäärää
ja n. 10 m 3 /sek suuruista maksimivesimäärää, mitkä arvot
ovat vähän päälle 1. 5% J yrängön vastaavista matala- ja
korkeavesimääristä ja laukeavat siis mittausvirheiden
rajojen sisäpuolelle.
Virtasalmen ja I{aurakosken eli Mankalan molemmat
vesimääräkäyrät edustavat sadealueita, joidenka erotus
on ainoastaan n. 100 km 2 • Käyrät .käyvät myöskin hyvin
yhteen.
Piirteenvirran vesimääräkäyrä, taulu LXX, on kaikista vesimääräkäyristä säännöllisin ja sitä voidaan,
varsinkin suurempien vesikorkeuksien suhteen pitää kaikista luotettavimpana. Keittisten koskissa, joiden sadealue on n. 280 km 2 Piirteenvirran sadealuetta pienempi,
tehdyt 5 mittausta käyvät hyvin yhteen 1nainitun käyrän kanssa.
Jos verrataan keskenään Piirteenvirran ja Jyrängön
virran käyriä, niin nähdään, että suurin vesimäärä Qmaks
edellisessä profiilissa on 794 m 3 /sek sekä jälkimmäisessä
650 1n3/sek. Erotus on siis 144 m 3/sek. Sadealue lisääntyy
Jyrängön virralta Piirteenvirralle 9,220. 7 km 2 :llä eli n.
37 %:lla Jyrängön alueen alasta. Tästä lisäyksestä kuuluu
1\!Iäntyharjun reittiin 5,487 km2 ja Valkealan reittiin
1,299.6 km2 • I{oska ei näille lisävesille ole olemassa vesimääräkäyriä, ei voida keskenään verrata lisävesien
Qmaks:ia ja Jyrängön--Piirteenvirran välistä lisäystä
Qmaks, mutta yksin Mäntyharjun reitin Qmaks lienee
melkein tämän lisäyksen suuruinen. Se seikka, että
l{alkkisten-Piirteenvirran välisen taipaleen Qmaks ei
lisäänny paljoa suuremmalla arvolla kuin mikä melkein
vastaa Mäntyharjun reitin Qmaks, riippuu pääasiallisesti
siitä, että lisävesissä kevättulva on aikaisempi kuin päävesijaksossa.

lVIitä taas Qmin :iin tulee, on se Piirteenvirrassa 85
ja Jyrängössä 69 m 3 /sek. Erotus 16 1n3 /sek on
Jyrängön Qmin:sta.
Pernon haaraantumispaikalla jakaantuu joen vesiInäärä kahdelle haaralle. Näitten pitäisi siis yhteensä
johtaa melkein koko Piirteenvirran mittausprofiilin läpi
juoksevan vesimäärän. Niin ei kuitenkaan ole laita.
Jos nimittäin verrataan Piirteenvirran vesimääräkäyrää
Hirvivuolteen ja Pernon koskien vesimääräkäyriin, niin
huomataan, että molempien viimPksimainittujen paikkojen vesimäärien summa korkeamman veden aikana on
melkoisesti pienempi ja matalamman veden vallitessa
taas vähän suurempi kuin Piirteenvirran vesimäärä.
Tämän näkee selvästi seuraavalla sivulla olevasta taulukosta.
taas keskenään verrataan Pernon koskien ja
Ritalan virran mittausprofiilien vesimääräkäyriä (molemmat profiilit ovat itäisessä päähaarassa, jälkimmäinen
Parikan haaraantumispaikan yläpuolella), niin huomataan, ett'eivät nämätkään käyrät osota sellaista yhdenmukaisuutta, kun olisi syytä luulla, sillä kuten taulukostakin näkyy on Ritalan virran veshnäärä paljon suurempi kuin Pernon koskien vesimäärä.
Osaksi riippuu ehkä vesimäärien eroavaisuudet epätarkoista vesimääräkäyristä, joidenka tarkkaa määräämistä varten mittausten luku ei ole ollut riittävä, mutta
pääsyynä lienevät kuitenkin jokea ympäröivät vesiperäiset turvemaat, 1nitkä melkein joka vuosi ovat veden
vallassa.
Kuten tauluista VI-VIII näkyy on Anjalan ja Pernon
haaraantumispaikan välillä suuria alueita alavia ja tulvaveden vaivaamia turvemaita. Tuntuu sentähden sangen
luonnolliselta, että nämä maat imevät itseensä vettä,
jota ne sitten johtavat osaksi alempana oleviin jokiosiin,
osaksi takaisin lähin1pään jokiosaan, kun vedenpinta on
siinä laskenut.
Jos lähemmin tutkitaan topografisia karttoja, niin
humnataan, että vesi korkeamman veden aikana aivan
hyvin voi etsiä itselleen tien joesta Piirteenvirran alapuolella etelälounaista kohti turvemaitten läpi itäisen
päähaaran luo Laajakosken alapuolelle eli siis Ritalan
mittausprofiilin yläpuolelle. Hyvin korkean veden aikana
kulkee, kuten aikaisemmin on mainittu, osa vesimäärää
Rapakivenlammin kautta Tavastilanjokeen.
Tulvia käsittävässä luvussa on huomautettu, että vesi
Piirteenvirran-Susikosken välisellä osalla alkaa nousta
joen äyräiden yli Anjalan alapuolella olevan asteikon
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Vesimäärä Q

Vedenkorkeus asteikolla
N:o 100
Anjalankosken
alapuolella
cm

N:o 104
Pernon
koskien
yläpuolella
cm

N:o 106
Parikan
haar.
paikassa
cm

Piirteenvirrassa

Pernon
koskissa

m3/sek

m3/sek

1

Hirvivuolteessa

Ritalassa

m3/sek

m3/sek

Pernon koskien
ja Hirvivuolteen vesi; määrien summa
1

Pernon koskien ja
Hirvivuolteen vesimäärien summan ja
Piirteenvirran vesimäärän erotus

m3/sek

m3/sek
1

1

Ritalan ja Pernon koskien
vesimäärien
erotus
1

m3/sek

1

1

-:-23
0
50
100
125
150
175
200
220
240
260
280
300
320
340
367

42
48
64
84
94
105
ll7
130
140
151
161
172
184
196
207
224

23
30
49
74
87
100
ll6
132
145
160
174
189
204
220
236
259

34
41
63
97
ll8
140
167
197
220
246
269
294
322
350
376
415

85
105
156
219
256
296
340
388
429
472
517
565
615
666
720
794

66
1
1

103
131
144
158
173
188
200
213
224
237
250
264
276
295

näyttäessä 210 cm:n vedenkorkeutta, ja ylläolevasta
taulukosta näkyy, edellyttäen että otaksuma suomaiden
osanotosta joen vedenkuljettamiseen on oikea, että 175
cm:n vedenkorkeus Anjalan asteikolla edustaa tasaasemaa, jolloin joki ei anna suomaille eikä myöskään
niiltä vastaan ota vettä. Anjalan asteikon näyttäessä
250 cn1:n vedenkorkeutta ovat tauluille VI--VIII Inerkityt alueet veden vallassa ja vedenpinnan ollessa tällä
korkeudella alkaa osa vesimäärää juosta Rapakivenlammin ja rautatien viemärien kautta Tavastilanjokeen.

Vertailukäyrä taululla LXXI antaa meille selvän
kuvauksen siitä, mitenkä vesimäärä eri vedenkorkeuksien
aikana jakaantuu joen molemmille päähaaroille. Tästä
käyrästä, kun sitä vertaa taululla LXXII oleviin vesimääräkäyriin, näkyy että molempien haarojen kautta
juoksee saman verran vettä eli 178 m 3/sek Anjalan asteikon
näyttäessä 122 cm:n vedenkorkeutta. Matalamman veden
aikana viepi länsihaara enemmän vettä kuin itähaara,

4.

77

40
49
74
ll4
136
159
189
221
247
277
306
337
368
401
434
481

100
ll8
166
228
262
298
340
385
420
459
493
531
572
614
652
710

1

1

1

+
+
+
+
+

15
13
10
9
6
2
0
3
9
13
24
34
43
52
68
84

1

1
1

1

+ 6
+ 8
+ll
+ 17
+ 18
+ 19
+22
+24
+ 27
+ 31
+ 37
+43
+ 46
+51
+58
+ 66

korkeamman veden vallitessa taas päinvastoin. Läntisessä haarassa on Qmin 62 m 3 /sek, itäisessä 32 m 3/sek.
Suhde on melkein 2. Qmaks taas on läntisessä ,ihaarassa
295 m 3/sek ja itäisessä 415 m 3/sek; näitten -~uhde on
= 0.7.
Vesimäärän jakautuminen molemmille, itäisen päähaaran Parikan kohdalla muodostamille haaroille käy
selville vesimääräkäyristä taululla LXXIII. Kuten näkyy,
juoksee pääosa läntisen, Koivukosken haaran kautta, pienempi osa itäisen eli Korkeakosken haaran kautta. Molempien haarojen vesimäärien suhde on melkein 4: 1. 1)
Vuolteen ja Koivukosken käyrät käyvät hyvin yhteen
Ritalan virran käyrän kanssa, sillä molemmista ensinmainituista käyristä saatujen vesimäärien summa vastaa
melkein sitä vesimäärää, mikä saman vedenkorkeuden
vallitessa saadaan viimeksimainitusta käyrästä.
1) Tämä koskee aikaa ennen v. 1909. Nykyään lienevät olot
jonkunverran muuttuneet Vuolteen virrassa toimitettujen louhimistöitten johdosta.

Purkaussuhteet.

Havaintojen riittämättömyyden takia ei ole mahdollista antaa täydellistä kuvausta pitemmän ajan kuluessa
vallinneista purkaussuhteista I{ymijoen vesistön muissa
paikoissa kuin Jyrängön virran mittausprofiilissa, jonka
vesimäärä on voitu laskea 30-vuotiskaudelle 1879-1909.
Tämän laskun tulos on taulukossa 2:n Nidos, siv. 200,
jossa on vesimäärän kuukausi- ja vuosikeskiarvot, ilmaistuna m 3 /sek:ssa, äskenmainittuna aikakautena. Piirteenvirran mittausprofiilille on laskettu vastaavat arvot
aikakautena 1901-1909 ja Pernon koskien yläpuolella
ja Hirvivuolteessa oleville profiileille aikakautena 19001909. Tulokset ovat taulukoissa sivv. 200-201. Kolmen
suuren, pohjoisesta Päijänteeseen laskevan reitin yhtei-

selle laskulle eli Haapakoskelie on .määrätty vesimaarakeskiarvot 1 p. marrask. 1907-31 p. lokak. 1909 välisenä
aikana; saadut luvut ovat tekstitaulukossa, siv. 211.
Mitä ensinnäkin Jyrängön virran purkaussuhteisiin
tulee, niin näkyvät nämä äskenmainitusta taulukosta
sivulla 200 sekä seuraavasta yhdistelmästä, jossa muun
muassa on eri vuosien ja puolivuosien keskivesimäärä
sekä suurimmat ja pienimmät vesimäärät ynnä suurin
ja pienin purkaus km 2 :ltä sadealuetta.
Vesimäärän vaihtelut Jyrängön virrassa, jotka käytännölliseltä kannalta katsottuna ovat samat kuin Kalkkisten koskissa, seuraavat luonnollisesti Päijänteen vedenkorkeusvaihteluja ja antavat näistä kuvauksen niillä
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Vesimääräsuhteet Jyrängön virrassa.
(Sadealueen pinta-ala

26,622.1

Keskivesimäärä
m3/sek
Hydrologinen
vuosi

talvikautena

1
1

QK-QT

Suurin purkautuminen
km2:ä kohti

Pienin purkautuminen
km2:ä kohti

m3/sek

m3/sek

0.00744

O.Oll46
0.01266
0.01333
0.01367
0.01037
0.01ll9
0.00826
0.01386
0.01059

0.00346
0.00304
0.00473
0.00304
0.00473
0.00327
0.00503
0.00473
0.00458
0.00376

hydrologi- ,
sena vuonna 1

QT

QK

Qv

m3/sek

1879--80
1880--81
1881-82
1882--83
1883-84
1884--85
1885--86
1886--87
1887--88
1888---89

142
85
189
95
306
94
192
133
130
127

I48

253
243
264
243
218
236
177
259
239

145
170
216
179
274
156
214
155
194
183

6
168
54
169
63
124
44
44
129
ll2

92
81
126
81
126
134
126
122
100

2.15
3.77
2.67
4.38
2.89
3.17
2.22
1.75
3.02
2.82

1889-90
1890--91
1891--92
1892--93
1893--94
1894-95
1895-96
1896--97
1897-98
1898-99

190
168
94
209
258
154
165
146
206
284

195
196
281
249
237
191
196
301
428
524

192
182
188
229
247
172
180
224
317
404

5
28
187
40
21
37
31
155
222
240

157
ll9
80
152
138
126
140
140
188
243

2.22
4.61
1.95
2.28
1.87
1.81
2.83
2.87
2.67

0.00879
0.0"0992
0.01386
O.Olll2
O.Oll83
0.00886
0.00950
0.01487
0.02028
0.02442

0.00590
0.00447
0.00301
0.00571
0.00518
0.00473
0.00526
0.00526
0.00706
0.00913'

1899---00
1900--01
1901--02
1902--03
1903--04
1904--05
1905--06
1906--07
1907--08
1908--09

312
219
lOI
313
262
170
218
121
179

301
219
198
310
281
252
257
222
176

22
0
194
5
38
163
77
203
6
80

203
ll3
92
218
183
146
128
106
69

1.98
2.70
4.50
1.90
2.17
2.89
3.36
3.76
2.42
2.91

0.01510
O.Oll46
0.01555
0.01555
0.01495
0.01585
0.01615
0.01555
0.00962
0.00755

0.00763
0.00424
0.00346
0.00819
0.00687
0.00548
0.00481
0.00413
0.00398

8o

290
219
295
308
300
333
295
324
173
160

178

259

218

81

131

2.60

0.01277

0.00492

Keskimäärin
lfxi 18793lfx 1909

11
1

I20

+
+

650

IlO

I.49

0.00259

1

poikkeuksina, jotka riippuvat siitä, että vesimääräkäyrä
taululla LXVII ei ole suora viiva. Viimemainitusta seikasta seuraa 1nyöskin, että määrätyn aikakauden keskivesimäärä ei vastaa saman aikakauden keskivedenkorkeutta.
Vesiinäärän vuotuiset vaihtelut selviävät käyristä kuvassa 195. siv. 209. Jyrängön virran pilkutettu käyrä esittää vuotuisia vesimäärävaihteluja keskimäärin 30-vuotiselta aikakaudelta 1 p. 1narrask. 1879--31 p. lokak. 1909,
yhtenäinen käyrä esittää taasen samojen vaihtelujen
keskiarvoja aikakaudelta 1 p. marrask. 1901-31 p. lokak.
1909. Samoinkuin on laita Päijänteen vedenkorkeuden,
osottaa myöskin Jyrängön ja I<.alkkisten vesimäärä tavallisesti jatkuvaa vähenemistä marraskuusta huhtikuun
alkuun, jolloin vesimäärä on vähimmillään, tämän jälkeen
kasvamista kesäkuun loppupuolelle, jolloin vesimäärä
saavuttaa maksimiarvonsa, sekä sitten uudelleen vähenemistä lokakuun loppupuolelle. Yksityiset vuodet, kuten
esim. 1901-1902, poikkeavat kuitenkin tästä yleisestä
säännöstä, niinkuin näkyy kuukausikeskiarvoista taulukossa Nidoksessa 2, siv. 200. Yleensä on kesäkausi
vesirikkaampi. Ainoastaan hydrologisina vuosina 1884,
1894, 1900, 1903 ja 1908 on talvikauden keskivesimaara suurempi kuin kesäkauden (kts. ylläolevaa tekstitaulukkoa).

Yksityisinä vuosina 30-vuotisena aikakautena 1 p.
Inarrask. 1879---31 p. lokak. 1909 vaihtelee keskivesiInäärä 120:stä
(v. 1909) 404:ään
(v. 1899),
ja koko aikakauden keskivesimäärä on 218 m 3 /sek.
Suurin vesimäärä tällä ajalla oli 650 m 3 /sek (heinäkuussa 1899), pienin oli 69 m 3/sek (maaliskuussa 1909),
ja näitten lukujen suhde on 9.4. lVIunten vaihtelee Qmaks
vuosina 198 m 3/sek (1880) ja äsken mainitun
3
650 m /sek välillä, ja Qmin vaihtelee 69:stä 1n3 /sek 243:een
(1899). Suhde Qmaks : Qmin jokaista hydrologista
vuotta kohti selviää ylläolevasta tekstitaulukosta. Sen
minimiarvo on 1.49 ja maksimiarvo 4.61. I<.oko aikakauden keskitulvavesimäärä on 340 m 3 /sek, saman ajan
keskimatalavesimäärä on 131 m 3 /sek; suhde näitten lukujen
välillä on 2. 60.
Seuraavassa taulukossa on koko havaintoajan yllämainittuja keskiarvoja verrattu niihin vesilnääriin, jotka
vastaavat san1an ajan vedenkorkeuksien keskiarvoja.

Keskivesi-

1-1

n.esKimatala-

1

,vastaava
[
mätirä

i

m1'fsek

m1fsek

210

340

342

131

1
1

Keskimatalan
vedenkork.

lvast~a;:r 11vesi1

m3jsek
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209
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Kuva 196. Pysyväisyyskäyriä Jyrängön virralta, Piirteenvirralta,
Pernosta ja Hirvivuolteelta.

Jyrängön virran, Piirteenvirran, Pernon ja
Hirvivuolteen purkauskäyriä.

Mitä Jyrängön vesimaaran pysyväisyyteen tulee, selviää tämä käyristä kuvassa 196. l{eskikäyrästä 1 p.
Inarrask. 1879-31 p. lokak. 1909 väliseltä ajalta saadaan
tavallinen vesimäärä, s. o. se vesimäärä, jonka vastaava
pysyväisyys on 50%. 'I'ämä vesimäärä on 206 m 3 /sek.
Edelleen huomaa n1. 1n., että vesimäärä vuoden 10 kuukautena ei alene 130 m 3 /sek alemmaksi eikä 9 kuukautena 150 m 3 /sek ale1nmaksi.
Piirteenvirran vesimääräsuhteet ovat suurin piirtein
katsottuna samankaltaisia kuin Jyrängön virrankin, mikä
Inyöskin selviää sekä taulukosta Nidoksessa 2, siv. 200,
että myöskin tekstitaulukosta siv. 210 ja kuvista 195 ja
196. Tässä yhteydessä huomautettakoon, että Piirteenvirran vesimäärää ei ole voitu laskea yhtä tarkkaan kuin
Jyrängön virran, koska jääesteet y. n1. ovat vaikuttaneet
vedenkorkeuteen Anjalan vesiasteikolla ja vaikeuttaneet
tarpeellisia reduktsioneja.

Keskivesimäärä 8-vuotisena aikakautena 1 p. 1narrask.
1901-31 p. lokak. 1909 on 311 m 3/sek.
Jos vertaa Piirteenvirran ja Jyrängön virran vuotuisia keskivesimääriä aikakautena 1901-1909 toisiinsa,
niin saa seuraavan yhtälön:
QP

131

+

17
!12

(QJ ~-- 100).

m1ssa yhtälössä QP merkitsee Piirteenvirran ja QJ
Jyrängön virran keskivesimäärää.
Täihän yhtälön avulla voidaan määrätä Piirteenvirran
keskivesimäärä koko 30-vuotiselle aikakaudelle 1879-1909. Siten saadaan 298 m 3 /sek ja tarkkuus on 1 a 2 m 3/sek.
Piirteenvirran keskimatalavesimäärä 8-vuotisena aikakautena on 192 m 3 /sek, ja jokseenkin yhtä suuri lienee
30-vuotisen aikakauden keskimatalavesimäärä, sillä Jyrängön virran keskimatalavesilnäärä on 131 m 3/sek sekä
8-vuotisena aikakautena että myöskin 30-vuotisena aikakautena.
27
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Vesimääräsuhteet Piirteenvirrassa.
(Sadealueen pinta-ala
Keskivesimäärä
m3fsek

------------------- ----------------------

Hydrologinen
vuosi

talvikautena

1901-02
1902-03
1903-04
1904-05
1905--06
1906-07
1907-08
1908-09
Keskimäärin 1
lfxi 1901-l~31fx 1909

-1

QT

150
436
385
264
320
191
257
108

391
421
402
422
379
4ll
233
2ll

271
428
393
343
350
301
245
160

241
15
17
158
59
220
24
+ 103

264

359

3ll

95

1

hydrologi- !
sena vuonna;
Qv
[

Suurin purkautuminen
km2:ä kohti

Pienin purkautuminen
km2:ä kohti

m3/sek

m3/sek

3.45
1.58
1.79
2.25
2.94
3.09
2.48
3.00

0.01395
0.01417
0.01378
0.01434
0.01484
0.01378
0.00954
0.007ll

0.00405
0.00898
0.00770
0.00636
0.00505
0.00446
0.00385
0.00237

2.37

0.01269

0.00536

Qmin

kesäkautena
QK

1

35,842.8 km2).

I
1

Qmin

m3fsek

mB/sek

m3/sek

f

192

Vaikeampi on määrätä Piirteenvirran keskitulvavesimäärää 30-vuotiselle aikakaudelle, koska Piirteenvirran ja
Jyrängön virran tulvavesiinäärien yhteyttä ei voi samalla
tarkkuudella määrätä kuin keskivesimäärää. I(uitenkaan
ei virhe liene suurempi kuin 10 m 3 /sek, jos otaksuu Piirteenvirran keskitulvavesimäärän olevan 430 m3/sek, 1nikä
arvo on saatu viimemainitun paikan ja Jyrängön virran
tulvavesimäärien yhteyttä esittävästä grafisesta esityksestä.
Vesimääräkäyrästä taululla LXX saadaan Qmaks v.
1899 yhtä kuin 794 m 3 /sek ja Qmin v. 1909 yhtä kuin
85 m 3/sek. Suhde Qmaks: Qmin on 9.3 ja näitä vesimääriä vastaavat vesipaljoudet km 2 :ä kohti ovat 0.02215
m 3 /sek ja 0.00237 m 3/sek.
Ylläolevassa taulukossa on vesimäärän keskiarvoja
sekä talvi- ja kesäkautta että myöskin hydrologista vuotta
kohti siltä 8-vuotiselta aikakaudelta, jolloin havaintoja

on tehty Anjalan vesiasteikolla. Lisäksi on taulussa joka
vuoden Qmaks ja Qmin, sekä vastaavat purkausn1äärät
kohti.
Pysyväisyyskäyrästä sivulla 209 selviää, kuinka pitkänä aikana vuodesta joessa Piirteenvirran kohdalla
keskimäärin on joku määrätty vesipaljous. Niinpä näkyy
käyrästä m. m., että vesimäärä puolen vuoden aikana
keskimäärin on yli 316 m 3 /sek, 9 kuukautena on se yli
222 m 3 /sek ja 10 kuukautena yli 186 m 3 /sek.
Mitä K~ymijoen kahden päähaaran vesimäärään tulee,
on kuukausikeskiarvoja laskettu Pernon ja Hirvivuolteen
mittausprofiileille. Tulokset, jotka kuitenkin, etenkin mitä
tulee talvikuukausiin, ovat hien1an epävarmoja samasta
syystä kuin vastaavat Piirteenvirran tulokset, ovat taulukoissa Nidoksessa 2, siv. 201, ja seuraavissa tekstitaulukoissa ovat QT, QK, Qv sekä Qmaks ja Qmin 9-vuotiselle aikakaudelle 1 p. marrask. 1900-----31 p. lokak. 1909.

Vesimääräsuhteet Pernon koskissa"

Vesimääräsuhteet Hirvivuolteessa.

1Keskivesimää~~-,-!_ll3fsekj
Hydrologinen vuosi

1
1

! hydro-!
Q
n ____ ,__
tal Vl: kes~- ! logi- 1QK- 0~ T,
m•k• 1 Qmi" 1,_,m~
kau _ kau
sena j
:
•
Omm
! tena l tena !vuonna,
.
QT
QK J Qv m3/sek m3/sek _m3fsek [
1

.

1

1

..

1

.

1

1

talvikautena

Hydrologinen vuosi

1

"'"'

1

1

1

1

m3/sek m3/sek

QT

1

1

1
1

1900-01
1901--02
1902--03
1903-04
1904-05
1905-06
1906-07
1907-08
1908-09

Keskimäärin 1
1/xr 1900- ~
31/x 1909
J
Keskimäärin -\
lfxr 1901Slfx 1909
J

171
62
235
197
127
161
88
129
40
134

1
1

II

1

133
198
210
204
215
190
209
105
95

1

i 173

1

II

1
II_

152
130
222
201
171
176
148
ll7
67
154

--38 1 196
+136 1 255
-25 1 263
+ 7 1 255
' +SS
264
+29
276
+121 i 250
-24
171
+55
120

1

1

"

1

1

1

1

+39

1
1

228

1

58
58
178
130
103
74
65
52
26
83

l
1

II

3.38
4.40
1.48
1.96
2.56
3.73
3.85
3.29
4.62
2.75

48
12
71
16
53

188
217
223
217
222
228
215
175
145

98
98
178
152
134
112
106
90
42

1.92
2.21
1.25
1.43
1.66
2.04
2.03
1.94
3.45

161

25

203

ll2

1.81

161

31

205

ll4

1.80

175
102
206
185
149
170
123
150
75

151
188
194
191
197
182
194
134
128

163
145
200
190
173
176
159
142
102

24
86
12

Keskimäärin }1
1900-1909

148

173

Keskimäärin ·\
19011909 J

145

176

1900--0l
1901---02
1902-03
1903--04
1904---05
1905---06
1906--07
1907--08
1908--09
1

6

1

1

II

130

1

178

1

1

154

I
+48 I 232

1

111.

1

II

86

2.70

1
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Haapakosken ja Jyrängön virran vesimaaneo vertailu 1
p. marrask. 1907-31 p. lokak. 1909 välisenä aikana.
Haapakosken
keskivesimäärä
Kuukausi

Jyrängön
keskivesimäärä

Haapakosken ja
Jyrängön
virran vesimäärien
suhde

,,,, 1---------

1 ------ -----

i

m3/sek
m3/sek
m3/sek :km2:ä kohti! m3/sek ;km2:ä kohti
1
1

Marrask. 19071
Jouluk.
»
Tammik. 1908[
Helmik. ))
Maalisk. »
Huhtik. ))

1
1

1

Marrask. 1907\1
-huhtik. 1908/

152
136
113
101
86
81

0.00869
0.00778
0.00646
0.00578
0.00492
0.00463

1

1

1

111

0.00634

Toukok. 1908
))
Kesäk.
Heinäk. ))
))
Elok.
Syysk.
»
Lokak.
»
Toukok.- \1
lokak. 1908 J\

166
171
123
97
76
72

0.00950
0.00978
0.00704
0.00555
0.00435
0.00412

Marrask. 1907}[
-lokak. 1908

115

1
1

1
1

118

1

1
1
1

0.00675
1

1
1

1
1

1

235
207
182
164
147
140

Marrask. 1908
))
Jouluk.
Tammik. 1909
Helmik. »
Maalisk. ))
l)
Huhtik.

1

Marrask. 1908\/
--huhtik. 1909/

1
1

1

1

1
1
1

i

0.65
0.66
0.62
0.62
0.59
0.58

1

179

i

1

1
1

1
1

0.00672

0.62
0.86
0.74
0.59
0.58
0.59
0.65

192
230
210
167
129
111

1

0.00721
0.00864
0.00789
0.00627
0.00485
0.00417

173

1

0.00650

1

176

0.00661

1

97
85
85
73
71
7l

0.00364
0.00319
0.00319
0.00274
0.00267
0.00267

1

Lopuksi on allaolevaan taulukkoon yhdistetty Vesijärven, Haapakosken, Jyrängön virran ja Piirteenvirran
suurimmat vesimäärät v. 1899 ja pienimmät vesimäärät
v. 1909, sekä suurimmat ja pienim1nät purkautumiset
lnn2 :ä kohti näitten alueilta.
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0.00883
0.00778
0.00684
0.00616
0.00552
0.00526

l(oska voi olla 1nieltäkiinnittävää vertailla toisiinsa
purkautumista eri alueilta, on viereiseen tauluun yhdistetty Haapakosken ia Jyrängön virran vesimäärien kuukausikeskiarvoja 2-vuotiselle aikakaudelle 1 p. 1narrask.
1907---31 p. lokak. 1909, 1nikä on pisin aikakausi, jolta
Haapakosken vesimääriä on ollut laskettavissa.
V ertauk;eksi mainittakoon, että Haapakosken ja
Jyrängön virran sadealueitten suhde on 0.66, mikä arvo
on jokseenkin sama kuin molempien alueitten vesimäärien
suhde.

Vesijärvi ..
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0.02442
0.02215

0.00313
0.00252
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0.61
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V. 1898 Qmaks = 10.9 m 3 sek, joka vastaa 0.02198 m 3/sek
kohti.
2 ) Qmaks 1898
------·------~~
=7. 0.
Qmin 1909
1)

km 2

VI. Yleiskatsaus lämpötilaan ja sademääräsuhteisiin.
1.

Ilman lämpötila.

Ky1nijoen vesistössä on yksi ainoa meteorologinen
asema, nim. Jyväskylä, missä säännöllisiä länlpötilahavaintoja on tehty pitem1nän aikaa. Tämä asema on
kuitenkin sangen likellä alueen keskipistettä, joten sen
tulokset antanevat verrattain todenmukaisen kuvan koko
alueen lämpötilasta keskimäärin.
Lämpötilahavaintoja on .Jyväskylässä 3) tehty vuo3 ) Pituus: 25° 44' itään Greenwichistä, leveys: 62° 14', aseman korkeus: 99.4 m, lämpömittarin korkeus maanpinnasta
= 1.5 m.

desta 1883 alkaen 3 kertaa päivässä, nim. klo 7 a. p.
ja klo 2 ja 9 i. p.
Taulut Nidoksessa 2, sivv. 205--207, ovat laaditut
käyttä1nällä täten saatua ainesta, joka korjattuna ja
valmisteltuna osaksi on julkaistu Meteorologisen J{eskuslaitoksen toimittamissa vuosikirjoissa, osaksi taas mainitun laitoksen puolesta jätetty Hydrografisen toimiston
käytettäväksi. J{aikki taulut ovat laaditut hydrologista
vuotta kohti ja sisältävät havaintoja 20-vuotiselta aikakaudelta 1 p. marrask. 1889-31 p. lokak. 1909.
Ensimäinen taulu siv. 205 sisältää alinna 1nainitun
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aikakauden normaalilukuja, niin. kuukausikeskiarvoja,
neljännesvuoden-, puolivuoden- ja vuosikeskiarvoja. Lisäksi on samassa taulussa eri kuukausien ja vuosien keskiläinpötilojen eroavaisuudet 20-vuotisista keskiarvoista.
Lisäämällä eroavaisuudet vastaaviin normaalilukuihin
saadaan eri kuukausien ja vuosien keskiläinpötilat.
J{eskiarvot 20-vuotiselta aikakaudelta 1 p:stä Inarrask.
1889 31 p:ään lokak. 1909 eroavat hieinan tri Osc. V.
Johanssonin 1) laskemista keskiarvoista 20-vuotiselta aikakaudelta 1886---1905, niinkuin allaolevasta taulukosta
selviää.
Keskilämpötila

XI

XII

ca

Jyväskylässä
I

II

1886--1905
1/xr 1889-31/x 1909

Suurin eroavaisuus on lokakuussa, niin. 0 . 7 C.
Lämpötilan vuotuinen kulku käy selvästi ilmi taulukosta. Suuriminan arvonsa saavuttaa keskilän1pö heinäkuussa; tämän jälkeen se alenee jatkuvasti, ensin nopeammin joulukuuhun, sitten hitaammin helmikuuhun, jolloin
se saavuttaa pienimmän arvonsa. Tästä seuraa taas
tasainen nousu heinäkuuhun asti. J{uukausikeskiarvojen
vuotuinen amplitudi on 25 .4. Talvikauden keskilä1npö
on
4 °. 9, kesäkauden
1Ö . 9 ja hydrologisen vuoden
3 .0.
l{eskiarvotaulusta Nidoksessa 2, siv. 205 selviää Ininä
kuukausina ja vuosina Jyväskylän keskilämpö on ollut
normaalista suurempi tai pieneinpi.
Suurin positivinen eroavaisuus vastaa helmikuuta 1891
ja se on 6 .3, suurin negativinen eroavaisuuson8 .3jase
vastaa hehnikuuta 1893. J{orkein kuukausilämpö on
19 .4 (heinäkuu 1901), alin kuukausilämpö on
17°.3
(helmikuu 1893); amplitudi on 36 . 7.
Eri vuosien keskiläinpö saavuttaa korkeiminan arvonsa,
4°.9, v. 1889--1890, ja alimman arvonsa,
0 .6, v.
1901--1902.
Toisessa taulussa siv. 205 ja ensiinäisessä taulussa
siv. 206 on yhdistelmiä eri kuukausien ja vuosien korkeimmista ja alimmista lämpötiloista yllämainittuna 20-vuotisena aikakautena. Taulut ovat laaditut käyttämällä
kolmasti päivässä tehtyjä havaintoja, koska äärimmäistermometrihavaintoja ei ole olemassa Jyväskylästä koko
aikakaudelta. 2 )
Tauluihin merkityistä keskiarvoista sekä kuvasta 197
selviää, että korkeimmat ja alimmat kuukausilämpötilat
kulkevat yhdensuuntaisesti kuukausikeskilämpötilojen
kanssa.

Suurin vast. kuukausiinaksin1ien keskiarvo on
26 . 7
(kesäkuu
heinäkuu), pienin on
1 .8 (helmikuu); mnplitudi on 24 °. 9.
J{uukausiininin1ien keskiarvojen ääriinmäiset arvot
ovat
9 .1 (heinäkuu) ja
.4 (helmikuu); erotus on
34°
Absolutisen maksiminsa
30 .4) saavutti lämpötila
20-vuotisena aikakautena heinäkuussa 1899; absolutialin arvo, ----36 . 9, oli helmikuussa 1893. Ainplitudi
korkein11nan ja alim1nan lämpötilan välillä on 67 .3.
Toisessa taulussa siv. 206, Nid. 2, on jokaisen kuukauden ja vuoden lämpötila-an1plitudit sekä keski- ja
Inaksiiniarvot.
Erityistä huomiota hydrografisessa suhteessa ansaitsee tieto siitä, minä vuoden aikoina lämpötila on yli tai
ali nollan. Tässä suhteessa valaisevia ovat taulut sivulla
Nidos 2, joskaan ne eivät äärin1mäishavaintojen
ole täysin luotettavia. Toiseen tauluun on
hallapäivien luku, s. o. ne päivät, jolloin ilman
lärnpö piteminän tai lyhen1män ajan on ollut nollapisteen alapuolella, toinen taulu sisältää jääpäivien lukumäärän, jolloin koko vuorokauden lämpötila on ollut negatiivinen. Tauluista selviää, että hydrologisen vuoden
kesäkautena keskimäärin on ainoastaan 13 hallapäivää
ja j ääpäivää, mikä seikka puolestaan todistaa oikeaksi
tehdyn aikajaoituksen.

Lämpötila
Jyväskylässä

+

1) Osc. V. Johansson, Ternperatur- und Niedersehlagstafeln
fiir 8 finnisehe Orte, Wissenschaftliche Beilage, Meteorologisehes
J ahrbuch fiir Finland, 1902, Helsingfors 1909.
2 ) V:sta 1902 alkaen tehdään myös joka päivä maksimi- ja
minimihavaintoja.

aikail.ausihavaint<oien mukaan
keskiluk. kuukausimaks.
maks. kuukausikeskiarv.
kuukausikeskiarvo
min. knukausikeskiarv.
keskiluku kuukausi min.

Päivien luku
~apäiviä
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Kuva 197. Jyväskylän lämpösuhteiden grafinen esitys.
Kuukautiset keskiarvot 1 p. marrask. 1889 ja
31 p. lokak. 1909 välisenä aikana.
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Kuvassa 197 ovat vuoden eri kuukausien lämpötilasuhteet grafisesti esitetyt.
Läheisessä yhteydessä läinpötilan kanssa on jäätyIninen ja jäänlähtö vesistöissä. Näistä suhteista on ainoastaan harvoja tietoja niistä järvistä, Inissä vedenkorkeushavaintoja on tehty. l{atsoen siihen, että havainto-

2.

paikkoja on harvassa ja että havaintoja jääsuhteista
kokonaan puuttuu itse joesta, jätetään tämän kysy:.
myksen lähempi käsittely sikseen ja viitataan ainoastaan
tauluihin Nidoksessa 2, sivv. 208-209, minne saatavissa
oleva aineisto on yhdistelty.

Sademäärä.

Meteorologisista eleinenteistä on hydrografialle epailemättä tärkein sade, sillä siitä on vesijaksojen vesimäärä
suoraan riippuva. Erityistä mielenkiintoa on talvella
luin en muodossa tulevan sademäärän ja lumensulamissuhteitten tuntemisesta, koska nämä määräävät kevättulvan. Valitettavasti puuttuu meiltä toistaiseksi riittävää havaintoaineistoa l{ymijoen vesistön sadeinääräsuhteitten lähempää käsittelyä varten, mikäli kysymys~
on sade1näärän jakautumisesta alueella, sademäärän suuruudesta, voilnakkuudesta y. m. sekä myöskin sademäärän
ja purkautu1nisen vertaamisesta. Mitä erittäin koskee
talvisademäärän ja kevättulvan keskinäisen suhteen tutkimista, niin on tämä mahdoton niin kauan kun puuttuu
täydellisiä 1nääräyksiä eri aikoina lumen vedenpitoisuudesta.
Samaten kuin on laita ilman lä1npötilan kanssa, ei sademäärästäkään ole pite1npiaikaista havaintosarjaa muilta
paikkakunnilta alueella kuin Jyväskylästä, missä havaintojen teko alotettiin v. 1883. Viitasaarella on sademäärähavaintoja tehty vv. 1893-1904 ja v:sta 1908 alkaen,
Hankasalmelta ja ·Mäntyharjulta on säännöllisiä havaintoja v:sta 1903 alkaen. Vv. 1907, 1908 ja 1909 on l{yinijoen vesialueeseen tullut uusia sadeinäärähavaintoaseinia
Pihtiputaalle, l{arstulaan, Vesannolle, l{angasniemelle,
Haukivuorelle, Jämsään, Joutsaan, Padasjoelle, lieinolaan,
I-Iollolaan ja Valkealaan, mutta niitten luku ei vieläkään
ole riitfä vä. Alueen koko sademäärää määrättäissä on
myöskin käytetty alueen ulkopuolella olevia asemia,
aikaiseminille vuosille sangen etäällä sadealueen rajalta
oleviakin, kuten I-Ielsinkiä, Tamperetta, l{ajaania, Vaasaa
y. m. l{äytetyt sade1näärän kuukausisummat on saatu
Meteorologisen l{eskuslaitoksen vuosikirjoista sekä suoraan Inainitusta laitoksesta, ja ne ovat julaistut sivv.
210-214, Nidos 2, 1nissä myöskin on sademäärän puolivuosi- ja vuosisummat sekä keskiarvoj a.
l{uukausi- ja vuosisaden1äärän normaaliarvot ovat
lasketut 6 havaintoasemalle 20-vuotiselle aikakaudelle

1 p:stä Inarrask. 1889 31 p:aan lokak. 1909. Ne ovat
myöskin otetut allaolevaan taulukkoon, joka myöskin
sisältää sulkumerkkien sisälle vertaukseksi painetut tri
Osc. V. Johanssonin laskemat normaaliluvut Helsingille,
Jyväskylälle ja l{ajaanille 20-vuotiselle aikakaudelle
1886-1905.
Taulukosta käy helposti selville mole1npien rannikkoasemien, Helsingin ja Lappeenrannan, suuri eroavaisuus
sisä1naan asemista. Sademäärän suurin arvo on elokuussa;
sisä1naan asemilla nn elokuun sade1näärä 14 a 15 ~lo vuosisuinmasta, rannikkoasemilla 12 %- Pienin on sademäärä
hehnikuussa, maaliskuussa ja huhtikuussa. Talvikauden
sademäärä on sisämaan asemilla 32 a 37% koko vuoden
sademäärästä; Helsingissä on tämä 43 % ja Lappeenrannassa 39
l{äyttämällä saatavissa olevia sademäärän kuukausisummien arvoja eri paikkakunnilta on l{alkkisten koskille ulottuvan sadealueen koko sademäärä laskettu kutakin talvi- ja kesäkautta kohti sekä hydrologista vuotta
kohti 20-vuotiselle aikakaudelle 1 p :stä marrask. 1889
31 p:ään lokak. 1909. Laskutapa ei poikkea tavallisesta:
aluetta esittävään kartaan mittakaavassa 1 : 1,200,000
on piirretty sademääräkäyriä (isohyeettejä), ja vast.
pinta-alat ovat määrätyt planimetrin avulla. Täten
saadut tulokset ovat Nidoksessa 2, siv. 221. Lisäksi on
laskettu l{alkkisiin ulottuvan sadealueen keskikuukausisademäärät koko 20-vuotiselle aikakaudelle (kts. tekstitaulukkoa siv. 217). Taulukossa sivulla 214 verrataan
tätä suuretta Jyväskylän kuukausisademäärän keskiarvoon.
Niinkuin näkyy, on kuukautinen keskisade1näärä
yleensä muutamia mm suurempi Jyväskylässä kuin koko
sadealueelia Kalkkisten koskille saakka.
Sademäärän vuotuinen kulku keskimäärin on viimemainitulla alueella yhdensuuntainen Jyväskylän sademäärän vuotuisen kulun kanssa, sekä, kuten grafisesta
esityksestä (kuva 198, siv. 216) selviää suurissa piir-

Sademäärän keskimääräisiä kuukausi- ja vuosisummia mm:ssä 20-vuotisena aikakautena 1 p. marrask. 1889-31 p. lokak. 1909.
(Sulkumerkkien sisällä ovat vastaavat luvut aikakautena 1886-1 905)
Paikka

Helsinki ............. .
Tampere ............. .
Jyväskylä ........... .
Kajaani ............ .
Kuopio ............... .
Lappeenranta ....... .

60 (ns) 50 (54) 54 (53) 45 (43)
39
36
36
JO
34 (s5) 34 (s6) 34 (s~ 28 (25)
35 (35) 1 33 (32) 36 (34) 28 (25)
38
37
40
31
.
41
46
43
48
1

39 (36) 45 (42) 57 (46)
41 31
67
29 (26) 37 (39) 57 (57)
24 (24) 27 (28) 37 (E6) 56 (50)
42
53
34
30
4-2
42
71
33

46 (43)
35
32 (29)

63 (64)
72
62 (71)
86 (92)
66
68

68 (6s) 70 (72)
55
57
78 (73) 56 (56) 57 (57)
87 (ss) 61 (66) 54 (53)
57
54
78
73
66
80

84
80

293
208
191
182
210
252

388
373
349
380
351
400

681
581
540
562
561
652

1
1
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Keskimääräinen kuukausi- ja vuosisademäärä mm:ssä 20-vuotiskautena 1 p. marrask. 1889-Bl p. lokak. 190g
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Kalkkisten koskien sadealue ..................... .
Jyväskylä ................. .

1

32
34

1
1

1

1

31
34

32
34

i
1

1

1

i

1

27

1

30
32

28

1

29

tein myöskin Jyväskylän lämpötilan vuotuisen kulun
kanssa.
Pienille sadealueille on ylen tärkeätä tietää lyhyen
ajan, esim. tunnin maksimisademäärä. l{oska itsepiirtäviä
sademittareita ei kuitenkaan ole toiminut alueella, ei
mitään tietoja tässä suhteessa ole toistaiseksi saatavissa.
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Keskimääräinen vuoro10.2
kausmaksimi mm ......

~
1

~

'§
~

::q

14

15

(1898)

1

(1907)

(1901)

9.0

1

7.5

7.2

20

1
1

J i ! ,~
37
37

iTfl ~ u

1

1

56
57

1-

64
62

1

76
78

1

57
56

1

~]

tu

1

' 56
57

178
191

1

346
349

524
540

1
1

J\llitä taas tulee vuorokauden maksimisademäärään,
on tästä tietoja Jyväskylästä taulussa siv. 215, Nidos 2,
mistä taulusta allaoleva taulukko on yhteenveto.
Absolutisesti suurin sademäärä vuorokautta kohti
20-vuotisena aikakautena sattui kesäkuussa 1905 ja heinäkuussa 1903 ja se oli 37 mm.
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Ensimäisessä taulukossa siv. 216, Nidos 2, on tietoja
sademääräkorkeudesta sadepäivää kohti Jyväskylässä,
toisessa taulukossa siv. 215 on tietoja niitten päivien lukumäärästä, jolloin sademäärä oli
0.1 mm, ja alimmasta
taulukosta siv. 216 saadaan käsitys pilvisyydestä, minkä
tunteminen on tärkeä haihtumiskysymystä tutkittaissa.
Koska se havaintoaineisto, joka on olemassa l{ymijoen vesistös~ä toimitetuista lumihavainnoista, on hyvin
epätäydellinen ja riittämätön (lumen vedenpitoisuudesta
esiin. ei ole täydellisiä määräyksiä), niin on aineiston
lähempi käsittely hydrografiselta näkökannalta ilman
suurta merkitystä. Tästä syystä julaistaan ainoastaan
kaksi lumisuhteita käsittelevää taulukkoa (siv. 217,
Nidos 2). Toisessa taulukossa on tietoja lumipeitteen
keskipaksuudesta eri vuosina n1uutamilla havaintopai-
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32

36

30

( 1896)

(1905)

(1903)

19.2

14.4

13.7

koilla vesistön alueella, toisessa on taas eri vuosien viimeiset dekadimaksimit samoilta paikoilta. Edelliseen taulukkoon merkityt keskisyvyyden arvot ovat lasketut
dekadikeskiarvoista.
l{ymijoen vesistön sademääräsuhteita on hydrologisena
vuonna 1 p:stä marrask. 1908 31 p:ään lokak. 1909
yksityiskohtaisemrnin tutkia, koska tältä vuodelta
on sademäärähavaintoja useammalta paikalta. Siten on
tauluille LXXIV--"--LXXVI, 3 :as Nidos, piirretty isohyeettikarttoja joka kuukautta sekä talvi- ja kesäkautta että
myöskin koko vuotta kohti, ja näitten karttojen avulla on
koko sademäärä laskettu Haapakoskelle, Kalkkisiin ja
Piirteenvirralle ulottuville sadealueille. Tulokset selviävät
seuraavaan lukuun kuuluvista taulukaista ja tauluista.

VII. Sademäärän ja vesipaljouden suhde.
Niinkuin edellisessä jo rnainittiin, on l(alkkisten koskille ulottuvan sadealueen koko sadernäärä laskettu jokaista puolivuotta ja hydrologista vuotta kohti 20-vuotiselle
aikakaudelle 1 p:stä marrask. 1889 31 p:ään lokak. 1909.
Saadut arvot ovat taulukossa siv. 221, Nidos 2, verTatut lukuihin, jotka esittävät samoina aikoina l{alkkisten
koskien kautta juoksevia vesipaljouksia, ja suuremman
selvyyden saavuttamiseksi ovat suhteet grafisesti esitetyt
taululla LXXVII, Nidos 3.

lVlyöskin PiirteenvirTalie asti ulottuvalle alueelle on
voitu laskea muutamien vuosien sademäärä ja vesipaljous,
8-vuotiselle aikakaudelle 1 p:stä marrask. 1901
31 p:ään lokak. 1909. Saadut arvot ovat taulukoissa siv.
Nidos 2, ja grafisesti esitettyinä taululla LXXVII.
Vihdoin on kahta vuotta kohti samankaltaisia laskuja
sille suurt!lle alueelle, joka Haapakosken kautta
purkaa vetensä Päijänteeseen (taul. siv. 222, 2:n Nidos).
Taulu LXXVII osottaa selvästi vesipaljouden riippu-
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v:;1isuuden sademäärästä. Sademäärän ja vesipaljouden
vuosikäyrät kulkevat yleensä jokseenkin yhdensuuntaisesti. Vielä paremmin käyvät talven sademäärä ja seuraavan kesän vesipaljous yhteen, jonka ohessa kesän sademäärä ja seuraavan talven vesipaljous myöskin seuraavat toisiaan sangen yhdensuuntaiseE ti.
Seuraava taulukko, joka on ote taulukosta siv. 221,
Nidos 2, sisältää usein mainitun 20-vuotisen aikakauden
eri puolivuosien ja hydrologisten vuosien purkautumiskoeffisientit Kalkkisten koskille ulottuvalle sadealueelle.
Kalkkisten sadealueen purkautumiskoeffisientti.

11890118911189211893: 18941189511896:18971189811899
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Talvikausi . . . [ 0.711 0.751 0.39 0.8311.161 0.65 0.611 0.45\0.501 0.55
Kesäkausi . . . 10.291 0.42 0.47 0.39l 0.46 0.37 0.35 0.54l 0.72! 0.76
Hydrolog. vuosi 0.41 0.53 0.45 0.52 0.67 0.46 0.43 0.51 0.631 0.67
1

1

1

1
1

1

Kesän vesipaljouden ja edellisen talven sademäärän
suhde vaihtelee 0.61 ja 1.19 välillä, ollen keskimäärin
0. 94, kun taas talven vesipaljouden ja edellisen kesän
sademäärän suhde vaihtelee 0.20 ja 0.47 välillä ja keskimäärin on 0. 32. Niinkuin näkyy, vaihtelee kesän vesipaljouden ja edellisen talven sademäärän suhde paljon
vähem1nin kuin talvikauden purkautumiskoeffisientti; talven vesipaljouden ja kesän sademäärän suhde vaihtelee
jokseenkin samojen rajojen välillä kuin kesäkauden purkau tumiskoeffisientti.
Jos tutkii lähemmin kesän vesipaljouden ja talven
sademäärän suhdetta 20-vuotisen aikakauden eri vuosina,
niin huomaa helposti kuinka se riippuu kesäkauden sademäärästä ja haihtumisesta sekä edellisen talvikauden
vesipaljoudesta. Tän1ä riippuvaisuus selviää käyristä
taululla LXXVII sekä seuraavasta taulukosta.

1

1

i 1900119011190211903119041190511906119071190811909

l Talvi;~~=si ,~~.-; 1.04[~.7~T0.32! 1~7~ 0.9;~~~ 0.44 \ 0.651 0.3~~~~~~ o.Jo1

l

Hydrologinen vuosi

1

Kesäkausi . . . 0.55! 0.56! 0.40 0.44[ 0.62 0.52! 0.61 0.48! 0.45[o.28
Hydrolog. vuosi 0.73 0.63, 0.38 0.65 0.74 0.49 0.62 0.44 0.591o.28
1

1

1

Kesän
1 Kesän vesitodellisen
Keslln
1 paljouden
todellisen
sademliärlln
ja talven
ja
normaalisen
lämpötilan
ja
sademäärän
normaalisen
sademäärän
1
suhde
'"mpötilon
Kalkktsten erotus milli·erotus C 0
metreissä
1
sadeKalkkisten
Jyväskylässä
alueella
sadeaineella
1

1

1

1

Talvikauden purkautu1niskoeffisientti vaihtelee arvosta 0.30 (v. 1909) arvoon 1.17 (v. 1903), kesäkauden
koeffisientin pienin arvo on 0.28 (v. 1909) ja suurin
0. 76 (v. 1899) ja hydrologisen vuoden vast. 0,28 (1909)
ja 0. 73 (1900). Purkautumiskoeffisientti on suuresti
riippuvainen edellisen vuoden sademäärästä. Siten riippuu vuoden 1900 koeffisientin suuri arvo runsaasta sademäärästä v. 1899, ja vähäinen arvo v. 1909 on seuraus
vähäisestä sademäärästä v. 1908.
Jos vertaa eri sadealueitten purkautumiskoeffisienttej a
toisiinsa, (kts. allalolevaa taulukkoa), niin huomaa, että
ne ovat jokseenkin yhtä suuria, 1nikä seikka osottaa, että
purkautumissuhteet ovat jotakuinkin samankaltaiset.
Tämä on nähtävästi seurauksena järvien tasoittavasta
vaikutuksesta.
Purkautumiskoeffisien tti vuonna
Alue (pinta-ala km2:ssä)
1902,19031190411905119061190711908; 1909

·1- :-1 -1 -1

Haapakoskelie (17 ,482.5) .
0.58!0.30
Kalkkisiin (26,136.3) . . . . 0.381 0.651 0.741 0.491 0.621 0.441 0.5910.28
Piirteenvirralle (35,842.8)
0.37 0.61 0.73 0.49 0.61 0.441 0.58 0.28
1

•

1

II

Jo mainittu puolivuoden vesipaljouden riippuvaisuus
edellisen puolivuoden sademäärästä selviää seuraavasta
yhdistelmästä, joka koskee Kalkkisten koskille ulottuvaa
sadealuetta.

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
Normaalilukuja

i

1

ll

1

1890-Hl09J 1

1

Edellisen
Keslln todelli- talven todellisen pilvisyysen vesiden ja nor- paljouden ja
maalisen pilvi· normaalisen
l'yYdon (~ 6.0J 1mipoljoudon
erotus Jyväserotus
kylässä
Kalkkisten
sadealueelia
1

1

0.74
0.89
1.19
1.00
1.08
0.82
0.73
0.95
1.06
1.02
0.98
0.73
0.96
1.17
1.13
0.89
0.89
1.00
0.84
o.6I

+ 60
64
+ 14
+ 39
36
33
1
7
+ 14
+ 77
28

\
1

1
1

1
1

1
1

-III

1

1

1

0.94

+ 99
+ 72
51
48
52
+ 62
-III
1
-r

8

1

346
1

+0.4
+0.0
-0.8
-0.2
0.2
+ 1.0
+ 1.5
+ 1.7
+0.2
0.8
0.3
+ 2.2
2.2
--0.6
1.1
-0.2
+0.2
-0.4
---0.6
+0.0

1
1

1

1
•

1

1
1
1
1

1
15
59
+ 10
+ 39
-23
-16
-

~-28

1

+ 8
+55
+ 72
16
-55

*

+ 72
+ 43
13
+ 16
-43
7

I.5

+0.0
-0.6
+0.0
6.0

+10.9
1

0.4
--0.2
+ 0.7
+ 1.0
+0.0
-1.0
+0.1
0.2
+0.2
+0.6
+0.0
0.9
+1.0
+ 0.8
+0.4
+ 0.4

1

1

1

1

-·67

115

1
1

Niinä vuosina, jolloin kesän vesipaljous on ollut suurempi kuin edellisen taiveri sademäärä, on tavallisesti
sekä talvikauden vesipaljous että myöskin kesäkauden
sademäärä ollut normaalista suurempi, jonka ohessa kesäkauden keskilämpö tavallisesti on ollut normaalilämpöä alempana ja pilvisyys taasen kesäkauden pilvisyyttä
suurempi. Esim. hydrologisena vuonna 1 p. marrask.
1902-31 p. lokak. 1903, jona vuonna kesän vesipaljouden
ja edellisen talven sademäärän suhde saavuttaa maksimiarvonsa, 1.1 7, oli edellisen talven vesipaljous suuri, s. o.

Puolivuoden vesipaljouden ja edellisen puolivuoden sademäärän suhde Kalkkisten sadealueelia
Hydrologinen vuosi i 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908

l!:.IU!:.I

i1R90-

1909

1

Kesävesipaljous )
0.74 0.89 1.19 1.00 1.08 0.82 0.73 0.95 1.06 1.02 0.98 0.73 0.96 1.17 1.13 0.89 0.89 1.00 0.84
Talvfsademäärä--J
Talvivesipaljous )
0.24 0.20 0.35 0.40 0.30 0.32 0.25 0.36 0.4:7 0.44 0.41 0.26 0.42 0.38 0.34 0.33 0.25 0.26
Kesäsademäärä

r

o.6I

0.94

0'20

0.32
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säiliöt olivat täytetyt, ja kesän sademäärä oli runsas,
jonka lisäksi tulee alhainen lämpömäärä ja verraten suuri
pilvisyys sekä siitä johtuva vähäinen haihtuminen.
Ne vuodet, jolloin kesän vesipaljous on ollut pienempi
kuin edellisen talven sademäärä, osottavat yleensä vähäistä sademäärää kesällä ja suurta haihtumista
suurta
lämpömäärää ja vähäistä pilvisyyttä
tahi myöskin
vähäistä vesipaljoutta edellisenä talvena; tämä riippuu
taas matalasta perusvesikorkeudesta, jonka kohottan1iseen
osa sademäärästä 111enee.
Seuraavalla sivulla oleva taulukko sisältää I{alkkisiin
ulottuvan alueen sademäärän ja sitä vastaavan vesipaljouden keskiarvot 20-vuotisen aikakauden jokaista kuukautta
kohti sekä purkautumiskoeffisientin keskiarvoja. Niinkuin
näkyy, vaihtelee purkautumiskoeffisientti 0.38:n (elokuu)
ja 0.69:n (joulukuu ja toukokuu) välillä; talvikauden purkautumiskoeffisientti on 0.65, kesäkauden 0.48 ja koko
vuoden 0.5~. Lämpö111äärän, sademäärän, vesipaljouden
ja pilvisyyden vuotuinen kulku on lisäksi grafisesti esitetty kuvassa 198.
I{oska tulvavuodella 1899 on erityistä merkitystä
hydrografisessa suhteessa, on tämän vuoden sademäärä
ja vesipaljous laskettu erikseen kutakin kuukautta kohti
I{alkkisiin ulottuvalle alueelle. Tulokset ovat Nidoksessa
2, siv. 223, ja taululla LXXVIII on tämän vuoden kui1kin
kuukauden sademäärää, vesipaljoutta, lämpömäärää ja
pilvisyyttä verrattu 20-vuotisen aikakauden vastaaviin
keskiarvioihin. I{äyristä taululla LXXVIII ja tekstitaulukosta siv. 215 selviävät helposti syyt tulviin v. 1899;
nämät syyt olivat: korkea perusvesikorkeus ja vettä
täynnä olevat järvet, tavattoman suuri sademäärä sekä
alhaisesta lämpötilasta ja verrattain suuresta pilvisyydestä johtuva vähäinen haihtuminen, sekä kesän että
talven aikana.
Yhtä yksityiskohtainen vertailu, kuin tulvavuodelle
1899 tehty, on 111yöskin toimitettu vv. 1908 ja 1909 kohti,
joista jälkimmäisenä vuotena oli 20-vuotisen aikakauden
alin vedenkorkeus, ja joka siis soveltuu vastakohdaksi
vuodelle 1899. Mainituille vuosille on ollut 111ahdollista
ulottaa vertailu myöskin Haapakosken ja Piirteenvirran
sadealueille. Tulokset ovat Nidoksessa · 2, sivv. 223-224
sekä taululla LXXVIII. Taulukoista ja käyristä selviää,
että pääsyyt alhaiseen vedenkorkeuteen kesällä 1909 olivat: alhainen vedenkorkeus ja normaalista alempi sademäärä talvella 1908-1909; lämpötila ja pilvisyys olivat
sitä vastoin normaalisia, sa111aten kesän sade111äärä. Toinen taulukko siv. 217 sisältää lähempiä hydrografisia
tietoja eri kuukausista.
Alussa hydrologista vuotta 1908-1909 oli vesijaksojen vedenkorkeus normaalista alempana. Siten oli
keskivedenpinta lokakuussa 1908 lokakuun normaalista
vedenkorkeutta alempana 26 cm I{eiteleessä, 24 cm Pielavedessä, 36 cm Päijänteessä ja 63 cm ·Ruotsalaisessa.
I{alkkisiin ulottuvan alueen sademäärä lokakuussa 1908
oli ainoastaan 18 mm eli 38 mm normaalista (56 mm)
alempana. Tästä seurasi, että perusvesisäiliöt ja järvet
eivät saaneet tarpeellista lisää pysyäkseen normaalisella
korkeudellaan. Talvikautena marrask. 1 p:stä 1908 huhtik.

30 p :ään 1909 oli sademäärä 159 m111 eli 19 111111 normaalista alen1pana. Osa tästä sademäärästä tuli sateen muodossa. Län1pötila, joka marrask. 1908 oli norn1aalista alempana, oli joulu- ja tm11mikuussa n1elkoisesti näitten kuukausien normaaliarvoja korkeampana. Seurauksena tästä ja
vähäisestä sademäärästä marraskuun-tm11mikuun aikana
että lumen paksuus oli vähäinen. lVIonessa paikoin,
kuten Luhangalla, I{orpilahdella, Padasjoella, Sysmässä ja
Heinolassa oli maa paljaana tm11mikuun lopussa. Suurin
jonka lumipeite yleensä saavutti maalisk. lopulla,
normaalioli keskimäärin ainoastaan n. 30 c111 eli n. 50
sesta. Lumi katosi huhtikuun lopussa. Päättäen siitä,
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Kuva 198. Sademäärän, vesipaljouden, lämpötilan ja pilvisyyden keskinäisen yhteyden grafinen esitys (keskiarvoja 20-vuotiselt.a aikakaudelta 1/xr 1889-31/x 1909).
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Kalkkisten koskille ulottuvan sadealueen sademäärä ja v e s i p a 1j o u s.
Keskiarvoja 20-vuotiselta aikakaudelta 1 p. marrask 1889-31 p. lokak. 1909
-

~~

Aika

Vesipaljous

Koko
vesipaljous

Vesipaljouskorkeus

Sademääräkorkeus

Sademäärä

Korkeuserotus sademäärän ja
vesipaljouden välillä

m3fsek

1000000 m 3

mm

mm

1000000 m3

mm

21
22
21
17
17
17
26
33
33
29
24
22

32
31
32
27
30
26
37
56
64
76
57
56

841.7
819.5
837.7
692.4
785.2
674.5
971.4
1478.9
1660.3
1987.4
1481.4
1462.6

II5
167

178
346

1

4651.0
9042.0

524

1

13693.1

Kuukauden
.1

vesipaljous

~

..

Purkautumiskoeffisientti

~~~··

verrattuna vuoden
vesipaljout. sademäär.

Marraskuu ........................
Joulukuu .........................
Tammikuu ........................
Heimikuu ........................
Maaliskuu ........................
Huhtikuu ........................
Toukokuu ........................
Kesäkuu ..........................
Heinäkuu .........................
Elokuu ..........................
Syysl<uu ..........................
Lokakuu ..........................

215.0
212.8
203.6
187.3
168.2
167.2
251.1
327.7
325.1
280.8
243.4
219.8

1

557.9
569.8
545.5
456.4
450.4
433.4
672.5
849.4
870.7
752.1
630.9
588.6

Talvikausi ....................... ·1
Kesäkausi ........................

192.3
274.5

1

3013.4
4364.2

..........·.. ··1

233.8

1

7377.6

Hydrologinen vuosi

1

1

282

1
1

Ofo

II
9
II
10
13
9
II
23
31
47
33
34

7.6
7.7
7.4
6.2
6.1
5.9
9.1
11.5
11.8
10.2
8.5
8.0

6.2
6.0
6.1
5.1
5.7
4.9
7.1
10.8
12.1
14.5
10.8
10.7

63
179

1

40.9
59.1

242

1

1

34.0
66.0

1

1

Keskilämpö Jyväskylässä

Hallapäivien luku
Jyväskylässä

Jääpäivien luku
Jyväskylässä

Ylä-

Marraskuu ..............
Joulukuu ................
Tammikuu ..............
Helmikuu ................
Maaliskuu ..............
Huhtikuu ................
Toukokuu ....... . . . . . .
Kesäkuu ................
Heinäkuu ................
Elokuu ..................
Syyskuu .................
Lokakuu ................

18
30
22
22
38
29
42
62
67
68
45
70

(+) tai

•l•(-)
puolella

Yhteensä

co

Ylä-(+) tai
ala-(-)
puolella
normaalista
arvoa

4.7
4.0
3.5
10.5
4.9
1.4
-- 4.6
-- 13.7
--16.2
-- 13.8
-- 9.9
-r- 7.9

2.7
+2.6
,-4.6
1.5
+0.3
2.8
4.0
0.5
-0.2
+O.O
+ 1.2
+3.9

1

normaalista
arvoa

1

1

14
1
10
5
+ 8
+ 3
+ 5
+ 6
3
8
-12
+14

--

Summa
päiviä

Enempi C+)
tai vähempi
(-) kuin
normaalinen
luku

24
22
28
28
28
25
4

4
6
1
-- 0
-- 0
--10
-- 2

159
354
513

1

1

19
+ 8
11

4.8
11.0
3.1

i
1

Enempi C+)
tai vi:hempi
(-) kuin
normaalinen
luku

Summa
päiviil

0.65
0.48

1

0.54

Päijänteen
vedenkorkeus cm:ssä
ylä- (+) tai
ala- (-) puoYlä- C+)
lella nortai ala- (-)
maalista
puolella
lfxr 1889normaalista
at/x 1909

19
17
25
27
19
8

1

1

1

1
1

Absoluutisesti

7.3
8.0
7.5
7.4
6.9
5.6
5.9
4.5
5.3
5.9
6.4
7.8

+5
7
1
3

1

1

1

6

i
1
1

1

-

--

2
8

-

1

1

Talvikausi ..............
Kesäkausi ..............
Hydrologinen vuosi ......

1

Pilvisyys Jyväskylässä

.-~··

Hydrologinen vuosi 1908-1909

0.66
0.69
0.65
0.66
0.57
0.64
0.69
0.58
0.53
0.38
0.43
0.40

cm ja kesäkuussa 57 cm alapuolella näitten kuukausien
normaalisia arvoja (kts. allaolevaa taulukkoa). Matala
vedenkorkeus jatkui vuoden loppuun, mikä taasen johtui siitä, että kesäkauden sademäärä ei ollut varsin runsas, ainoastaan 8 mm normaalista suurempi.

että huhtikuun keskilämpö oli 2. 8 o normaalista alempana
ja kuukauden halla- ja jääpäivien luku oli normaalista
suurempi, voi arvella lu1nen sulaneen hitaasti. Seurauksena talvikauden sademäärä- ja lämpötilasuhteista oli,
että kevättulva v. 1909 oli tavattoman pieni. Niinpä
oli esim. Päijänteen keskivedenkorkeus toukokuussa 59

Sademäärä millimetreissä Kalkkisten sadealueella

1
1

Ofo

1

1

-

3

1

1
1

1

1
1

1

48
51
52
48
43
40
59
57
42
30
24
23

0.5
+0.1
0.1
+0.5
+ 1.0
+O.O
+0.6
0.9
0.3
0.2
+0.2
+- 0.1

1

0.1
0.1
0.1

155
5
160

+

1

1

-

6
8
2

II5

1

1

II5

1

7
3
+4

1
1

7.1
6.0
6.6

0.2
0.0
0.1

47
40
1 -43

1
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VIII. Vesivoima ja teollisuuslaitokset.

Kuva 199.

Kuusankosken ja Kymin tehtaat.

Kymijoen vesistön vesivoimasuhteet ovat lähemmin
tunnetut ainoastaan mikäli ne koskevat itse jokea, mistä
on tietoja sekä koskien putouskorkeuksista että myöskin
eri aikoina juoksevista vesimääristä. Lisävesien päävesijaksojen koskien putouskorkeudet ovat myöskin tunnetut,
niinkuin yksityiskohtaisesta selonteosta ilmenee. Sitävastoin eivät tähän asti toimitetut vesimäärämittaukset
ole riittäviä eri koskien korkea-, keski- ja matalavesimäärien tarkkaa laskemista varten. Ne tiedot joen lisävesissä
olevasta vesivoimasta, jotka ovat seuraavassa, ovat siitä
syystä ainoastaan likimääräisiä.
Taulukkokokoelmassa Nidoksessa 2, sivv. 226-229,
on Kymijoen koskissa olevan ja niistä käytetyn vesivoiman yhdistelmä. Taulukkoon on merkitty m. m. koskien
pituudet, putouskorkeudet .keskiveden aikana, absoluutisesti vähimmät, keskimatala-, keski-, keskitulva- ja
absoluutisesti suurimmat vesimäärät sekä vastaavat vesivoimat.
Laskettaissa Päijänteen ja Piirteenvirran välillä olevien koskien vesimäärää, on otaksuttu, että vesimäärän
lisääntyminen mittausprofiilista toiseen on tapahtunut
samassa suhteessa kuin sadealueen lisääntyminen. Siten
saadut arvot lienevät myöskin sangen luotettavia. Piirteenvirralta Pernon haaraantumispaikalle eivät vesimäärätiedot sitä vastoin ole yhtä varmoja, mikä taasen riippuu
niistä epäsäännöllisyyksistä, joita voi huomata vesimäärässä eri vedenkorkeuksien aikana, ja joita ennen on
lähemmin kuvattu. Mitä laskuhaaroihin tulee, perustu-

V ä 1i

Yhteensä
putouskorkeus kaskissa m

1

vat tiedot vesimäärästä Pernon-Parikan haarassa sekä
l{orkeakosken haarassa vesimääräkäyriin, jota vastoin
Langinkosken ja Hovijoen laskuhaarojen vesimääriä on
ainoastaan arvioitu, vertailen1alla toisiinsa molempien
haarojen keskipoikkileikkauspinta-aloja. Läntisen päähaaran vesimääräluvut Pernon haaraantumispaikalta
TammijärvellP ovat luotettavia; Tammijärven eteläpuolella olevien laskuhaarojen vesimääräluvut, jotka tosin
perustuvat vesimääräkäyriin, ovat kuitenkin, riippuen
monimutkaisista purkautumissuhteista, ainoastaan likimääräisiä.
Vesivoima eri vesimäärien aikana on yleensä laskettu
käyttämällä tauluun merkittyjä putouskorkeuksia. Muutamille koskille, kuten Kalkkisten koskille, Kuusankoskelle,
Myllykoskelie y. m., joitten putouskorkeudet eri vedenkorkeuksien aikana ovat tunnetut, on lasku toimitettu
ottamalla huomioon putouskorkeuden muutos. Siten
saadut luvut ovat pyöristetyt 10-päätteisiksi.
Seuraavaan tekstitaulukkoon on yhdistelty tietoja
olevasta ja käytetystä vesivoimasta sekä haaraautumattomassa joessa kuin myöskin laskuhaaroissa.
Niinkuin .taulukosta selviää, on Kymijoen kaskissa
oleva vesivoima keskiveden aikana n. 285,000 hv, keslömatalanveden aikana on vesivoima 182,000 hv, ja absoluutisesti pienin vesivoima, joka vastaa matalanvedenkorkeutta v. 1909, on n. 86,000 hv. Tästä vesivoimasta
käyttävät taulukkokokoelmaan sivv. 230-231 merkityt
-tehdaslaitokset sekä 15 myllyä ja 2 sahaa yhteensä kes-

Yhteensä luonnollisia hv kaskissa
Min.

1

Keskimin.

Keskimaks.

Keski

Maks.
1

1

1

Yhteensä
kllytettyll. voimaa keskiveden
aikana eff. hv.

i
1

Päijänne-Pernon haaraantumispaikka .
Perno-Parikka-Langinkoski ........
Hovijoen laskuhaara ................
Korkeakosken laskuhaara ............
Perno-Tammijärvi ..................
Strömforsin-Ahvenkosken laskuhaara .
Paaskosken haara ..................
Loosarink.-Pyhtään laskuhaara ......
Yhteensä 1

57.90
15.65
4.09
11.74
1.86
14.39
3.53
13.72
122.88

63.550
7.120
280
780
1,640
8.560
890
3,080

1

85.900

1

!

i

1

138.530
-15.980
980
2.820
2.980
13.890
2,350
4.900

216.910
26.750
1.580
4.850
3.960
19.120
3.860
7.700

182,430

284,730

1

!

316.890
41.820
2.180
7,670
4,960
25.130
4,850
10.010

1

578.720
79.270
4.420
15.650
7.320
46.230
8,380
14,040

413,510

1

754.030

1

21.300
-

10
2.850
15
230
-

3.365
1

27:770
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kiveden aikana n. 27,770 eff. hv., mikä vastaa n. 37,000
luonnollista hv. l{eskiveden aikana käytetty vesivoima
on siis n. 1 / 8 kaskissa olevasta vesivoimasta.

l{eskiveden aikana on lisävesissä oleva vesivoima yhteensä n. 91,000 hv. Tästä käytetään n. 7,550 eff. hv
eli n. 10,000 luonnollista hv, mikä vastaa n. 1 / 9 kaskissa
olevasta voimasta.
Mieltäkiinnittävää on verrata toisiinsa tulva- ja
Illatalanveden vesivoimaa eri alueilla. Esimerkiksi mainittakoon, että näitten vesivoimien suhde Viitasaaren
reitin alueella, missä on suuria kokoamissäiliöitä ja pieniä putouskorkeuksia, on ainoastaan 6. 5, mutta sitä vastoin n. 49 Jämsän reitin alueella, 1nissä säiliöt ovat pienet ja putouskorkeudet suuret.

Mitä Kymijoen lisävesissä olevaan vesivoilnaan tulee,
on se, niinkuin jo humnautettiin, ainoastaan likiarvoisesti määrättävissä. Sen jakautuminen eri alueille selviää seuraavasta taulukosta, johon kuitenkaan ei ole
Inerkitty yksityisten vesijaksojen kaikkia pieniä lisävesiä.

Lukumäärä hv
Alue

------ ------------------------------------

MV:n a1'k ana

1

i1

KV :n

a1'k·ana

"-

l TV:n a1'k ana
1

Yhteensä
käytettyä
voimaa
eff. hv.

Viitasaaren reitti ........................... .
Saarijärven reitti. .......................... .
Rautalammin reitti ....................... .
I~:Uh~~moj~ryi-Päijänne ................... .
J amsan reitti ............................. .
Sysmän reitti ............................. .

4.000
4600
3.500
5.900
800
500

9.000
24,000
12.000
20,500
3.700
1,200

26.000
78.000
46,000
50.000
39.000
5,100

2,750
150
350
50
1,150
100

Mäntyharjun reitti ........................ ..

9.500

17,000

38,000

2.000

Valkealan reitti ........................... .
Muut lisävedet ............................. .

600
700
30,100

1.300

8.600
6.000
296,700

400
600

Yhteensä

1

Suurin osa käytetystä vesivoimasta l{ymijoessa ja sen
lisävesissä, eli n. 34,000 35,200:sta eff. hv:sta, menee
paperiteollisuuteen. Siten ovat seuraavat l{yinijoen varrella olevat puuhiomot, selluloosatehtaat ja paperitehtaat pääasiallisesti vesivoimalla käypiä: Voikan, l{ymin
ja l{uusankosken tehtaat, jotka valmistavat puumassaa,
suUiittiselluloosaa ja paperia, Myllykosken tehdas (puumassaa ja paperia), Ummeljoen tehdas (puumassaa),
Inkeroisten (puumassaa ja pahvia), Karhulan (puumassaa
ja pahvia) sekä Stockforsin (puumassaa). Lisävesissä on
taasen Äänekosken tehdas (puumassaa ja ruskeata paperia),
l{ankaan (paperia ja puu1nassaa), Jämsänkosken (sulfiittiselluloosaa, puumassaa ja paperia), l{issakosken (puuInassaa ja paperia), Verlan (puumassaa ja pahvia) ja
l{annuskosken (pahvia). l{ankaan ja Jämsänkosken
tehtaat käyttävät myöskin osaksi höyryvoimaa. Paitsi
jo mainittuja tämän tapaisia tehdaslaitoksia on l{ymijoen
vesialueelia vielä Lahdessa sulfaattiselluloosatehdas, joka
kuitenkin käyttää yksinomaan höyryvoilnaa. Sama on
laita Hallan, l{otkan ja Gutzeit & C :n sulfaattiselluloosatehtaitten kanssa, joita ei voi katsoa jokialueelle kuuluviksi, vaikka ne ovatkin aivan likellä joen suuta.
:Muista suure1nn1ista tehdaslaitoksista, jotka käyttävät vesivoimaa, mainittakoon: Harjun villatehdas ja
Strö1nforsin rautatehdas joen varrella sekä Haapakosken
valimo ja konepaja Rautalam1nin reitin alueella, Tirvan

2.000
90,700

1

1

Muist.

Äänekosken tehdas 2,650 hv
Haapakosken tehdas 120 hv
Jämsänkosken tehdas 1,000 hv

f Kissakosken

tehdas 1,085 hv
Verlan tehdas 700 hv
) Voikosken tehdas 30 hv
Kannuskosken tehdas 200 hv
{ Tirvan tehdas 140 hv
Kankaan tehdas 400 hv

kimröökkitehdas Valkealan reitissä ja Koskensaaren naulatehdas J ämsän reitissä. Taulukkokokoelmassa Nidoksessa
2, sivv. 230-231, on lähempiä tietoja sekä paperitehtaista,
selluloosatehtaista ja puuhiamoista että myöskin muista
vesivoimaa käyttävistä tehdaslaitoksista l{ymijoen vesialueella.
Vesimyllyjä lienee l{ymijoen vesistössä n. 200, joista
kuitenkin ainoastaan suunnilleen 120 on otettu tähän
selontekoon.
Myllyjen käyttämä vesivoima voidaan
arvioida n. 2,000 luonnolliseksi hevosvoimaksi. Sahoj a on
alueella n. 50, mutta suurimmat niistä ovat höyryvoimalla
käypiä. Vesisahoista ovat Muuramen saha l{orpilahdella
ja Läsäkosken saha Kangasniemellä tärkein1mät. Suurimmat höyrysahat ovat: Äänekosken, Suolahden, Haapakosken, Varissaaren, Säynätsalon ja l{orpilahden sahat
Päijänteen pohjoispäässä, Iisveden saha Rautalammin
reitissä, Lahden, l{oskensaaren likellä Heinolaa sekä Voikan sahat. Ulkopuolella varsinaista vesistöä Kotkassa
on 8 suurta höyrysahaa, joiden tuotantoarvo yhteensä
tekee n. 1/ 9 koko maan tuotannosta.
Tehdaslaitoksista joen vesistössä mai11-ittakoon vielä
seuraavat, vaikkei niissä käytetäkään vesivoimaa, nim.
Lahden, Iitin ja l{arttulan rullatehtaat, Länkelän konepaja ja telakka Äijäiän salmen luona, Tikkakosken valimo
ja konepaja Jyväsjoen varrella, viinapolttimot Heinolassa
ja Lahdessa, väkiviinatehtaat Jyväskylässä ja Heino-
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lassa, painohiivatehdas Lahdessa, olutpani1not Jyväskylässä, Joutsassa, I-Ieinolassa, Lahdessa ja Kymissä,
nahkatehdas Jyväskylässä sekä kym1nenkunta tiilitehdasta likellä Päijännettä ja joen varrella.
Tärkeimmät joen lisävesissä olevista suure1nmista
koskista, joista vesivoimaa ei ollenkaan tai ainoastaan
osaksi on käytetty teollisuustarkoitukseen, ovat f{uusankoski, Kuhankoski ja Haapakoski, jotka sijaitsevat kolmen
pohjoisen reitin yhteisessä laskussa Päijänteeseen. l{uusankoskesta voi kaikkina aikoina saada ainakin 1,200 eff. hv,
l{uhankoskesta 1,100 ja Haapakoskesta 750 hv. Näistä
kolmesta koskesta on l{uusankoski edullisin, koska
rakennustyöt siinä ovat helpoimmat. Vesivoimalaitoksen
rakennuskustannukset tässä koskessa on arvioitu nousevan n. 630,000 markkaan, vastaavat kustannukset !{uhankaskessa on arvioitu nousevan 820,000 markkaan ja
Haapakaskessa 900,000 markkaan.
Mitä l{ymijoen koskiin tulee, selviää taulukaista sivv.
226-229, Nidos 2, sekä taulusta LXXIX, missä määrin
vesivoimaa niistä on otettu. Ylimmissä eli Kalkkisten
koskissa, jotka absoluutisesti matalimman veden aikana
voivat antaa 1,800 luonnollista hevosvoimaa, on ainoastaan
kaksi myllyä. Vähäisen putouksensa ja suuren pituutensa
(1,500 m) vuoksi lienee koski myöskin epäedullinen suurempia tehdaslaitoksia varten. Suurempaa merkitystä
vailla ovat myöskin Koskenniska ja Pietilänkoski, joissa
on ainoastaan n. 2,100 luonnollista hevosvoimaa matalimman veden aikana ja jotka ovat verrattain kaukana
rauta tiestä. Sitten seuraavat, eli 1\![ankalan kosket, jotka
tähän asti ovat aivan käyttä1nättömiä, ovat sitävastoin
sekä suuruutensa että asemansa puolesta sangen edullisia.
Jos otaksutaan, että koko matalavesimäärää voitaisiin
käyttää, saataisiin näistä koskista vähintäin 4,150 hevosvoimaa, mutta tavallisissa oloissa paljon ene1nmän.
Sähkövoimasiirtolaitoksen rakentaminen koskeen, mistä
turbiinien avulla otettaisiin n. 6,000 eff. hv, on arvioitu
maksavan n. 1, 700,000 markkaa.
Mankalan jälkeen seuraa myöskin käyttämätön Kaurakoski, joka kuitenkin edustaa ainoastaan n. 900 luonnollista hevosvoilnaa 1natalimman veden aikana. Verrattain vähäpätöisiä ovat myöskin Voikankosken alapuolella olevat Pekkolanvirta ja Pessankoski sekä Rapakoski
Kuusankosken yläpuolella.
l{uusankosken alapuolella ovat verrattain suuret,
likellä rautatietä olevat Keltin kosket, joista vähintäin
4,200 eff. hv on laskettu saatavan matalimman veden
aikana. l{eltin koskien ja Myllykosken välillä on vähäpätöinen V ärälänkoski, ja Myllykoskea, jossa on teolli-

suuslaitoksia, seuraa kaksi käyttä1nätöntä koskea: J{eskikoski ja Rantakylänkoski, joitten yhteinen vähin vesivoiri1a on n. 3,000 luonnollista hv. Sitten seuraavat Puolakoski ja Anjalankoski toisiaan aivan likellä. Puolet näitten
koskien vesivoimasta omistaa Inkeroisten tehdas, toinen
on valtion ja tähän asti käyttämätön. Anjalankoskesta ja Puolakoskesta on laskettu saatavan vielä ainakin 4,000 eff. hv 1nyöskin alimman veden aikana. Kosken
ottaminen tulisi myöskin huokeaksi; turbiinilaitosten rakentmninen, joitten avulla voitaisiin saada
hv, on laskettu maksavan ainoastaan 260,000
markkaa.
I-Iaaraantumattomassa osassa jokea Anjalan alapuolella on vähäpätöinen Susikoski, Ahvion kosket ja f{ultainjoka viimemainittu myöskin on mitätön. Ahvion
kosket edustavat tosin matalimman veden aikana yhteensä
n. 3,200 luonnollista hv, mutta koska putouskorkeus,
2. m, jakaantuu moneen monihaaraiseen koskeen, joitten
yhteenlaskettu pituus on 2.3 km, niin on epävarmaa,
voidaanko vesivoilnaa edullisesti käyttää suurempaa
tehdaslaitosta varten.
Käyttämättömät kosket itäisessä päähaarassa ovat
kaikki liian pieniä suurempia tehdaslaitoksia varten.
Suurimmat ovat Pernon kosket ja Langinkoski, joissa on
vast. 1,600 ja 1,300 luonnollista hv matalimman veden
aikana. Ensinmainittujen koskien yhteenlaskettu pituus
on 1.2 km ja ne ovat jaetut moneen haaraan; Langinkosld
on ainoastaan 650 m:n pituinen, mutta putouskorkeus on
riippuvainen vedenkorkeudesta meressä.
Läntisessä päähaarassa ovat seuraavat kosket ilman
teollisuuslaitoksia: Jiirvikoski, jossa on 1,500 luonnollista
hv matali1nman veden aikana, Paaskoski, missä on 900 hv,
Kuuskoski (2, 700 hv), Savukoski (3,300 hv) ja Merikoski
(1,900 hv). l{aikissa näissä, paitsi Hirvikoskessa, on
enem1nän tai vähemmän kalastuslaitoksia. Savukoskesta
voi odottaa 1nyöskin matalin1man veden aikana, jos
jokihaara talvella matalanveden aikana suljetaan tilapäisellä padolla, saatavan 2,500 eff. hv. Mitä tulee Merikoskeen, joka on heti Savukosken alapuolella ja jonka
voimaa pitäisi voida käyttää tämän yhteydessä, vaikuttavat 1neren vedenkorkeusvaihtelut sangen suuresti tämän
kosken putouskorkeuteen, joka veden ollessa korkeimmillaan Suomenlahdessa alenee 2.5 m:stä 1.5 1n:iin. l{aikissa
tapauksissa lienee mahdollista Merikoskesta ottaa ainakin
900 hv 1).
Havaintokautena 1879--1906 on vedenkorkeus Helsin17 kertaa ollut korkeammalla kuin 1 m yli NN, ja aikakautena 1889--1905 on Viipurin vedenkorkeus 34 kertaa noussut
tätä arvoa ylemmäksi.
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IX. Vesikulkuyhteydet.
l{ymijoen vesistössä on säännöllinen höyrylaivaliikenne pääasiallisesti viidellä eri alueella, niin. l{eiteleeliä
Viitasaaren reitissä, Iisvedellä, Niinivedellä, Vinnasvedellä,
Nilakalla ja Pielavedellä Rautalammin reitissä, Mäntyharjun reittiin kuuluvalla Puulavedellä ja tä1nän kanssa
yhteydessä olevilla Liekonvedellä ja Ryökäsvedellä, Päijänteellä ja tämän kanssa yhteydessä olevilla Jyväsjärvellä, Vesijärvellä, Ruotsalaisella ja l{onnivedellä, sekä
l{ymijoen laskuhaaroissa.
J{eiteleellä on säännöllinen liike 1 a 7 kertaa viikossa
seuraavilla linjoilla: Suolahti--- Viitasaari--Keiteleenpohja,
Suolahti--Äänekoski--Sumiainen, Suolahti----Konginkangas ja Suolahii-Kulzjonlahti.
Rautalammin reittiin kuuluvilla suurilla järvillä on
säännöllinen höyrylaivaliike I isveden satamasta Savon
radan läheisyydessä J(eiteleen kirkonkylään Nilakan rannalla ja Pielavedelle (5 kertaa viikossa), sekä I isveden
ja Vesannon välillä (joka päivä).
Puulavedellä, Liekonvedellä ja Ryökäsvedellä kulkevat
höyrylaivat joka päivä Savon radan yhteydessä olevalta
Otavan saiamalta !{angasniemen kirkonkylään, sekä viimeInainitun sataman ja IIirvensalmen kirkonkylän sekä
Kortesalmen välillä.
Päijänteellä, Jyväsjärvellä, Vesijärvellä ja Ruotsalaisella on höyrylaivaliikenne sangen vilkasta. Siten on
jokapäiväinen yhteys Lahden likellä olevan Vesijärven
sataman ja I-I einolan kaupungin välillä, sekä Vesijärven
ja Jyväskylän välillä; 6 kertaa viikossa on yhteys Vesijärven ja Sysmän, Vesijärven ja Jämsän, Vesijärven ja
Maakosken sekä Jyväskylän ja Korospohjan välillä; 4 kertaa viikossa Vesijärven ja Hollolan välillä; 3 kertaa viikossa
Vesijärven ja Luhangan välillä, 2 kertaa viikossa Jyväskylän ja Oittilan sekä Jyväskylän ja Jämsän välillä, kerta
viikossa Vesijärven ja Liikolan välillä. Päijänteellä poiketaan m. m. Padasjoen, Kuhmoisten, Korpilahden, Muuramen ja Rutalahden siltoihin. Jyväskylän ja Haapakosken
välillä on höyrypursiliikettä monasti päivässä. Jokapäiväinen yhteys on myöskin Eleinolan ja Vuolenkosken
eli f{oskenniskan välillä, ja viimemainitusta paikasta voi
kesäkuukausina Inoottoriveneellä tulla Kymijokea pitkin
Mankalan kylään ja täältä koskiveneellä lVIankalan koskia
alas sekä seuraavan suvannon yli Hannulan talon
kohdalle, mistä Inatka Sidikkalan pysäkille RiihimäenPietarin radan varrella on n. 1. 5 lon.
Korkeakosken haarassa on Korkeakosken tehdas höyrylaivayhteydessä l{otkan kaupungin kanSSa L! 3_ 5 kertaa
päivässä, ja Pyhtään haarassa kulkee pieniä höyrypursia
Stråkön sulun kautta jokea ylöspäin Pyhtään kirkonkylään asti.
Paitsi jo Inainittuja vesijaksoja, missä höyrylaivaliikettä on olemassa, Inainittakoon vielä Leppävesi, missä
on jokapäiväinen höyrylaivaliike Leppävedellä Toivakalle,
Pääjärvi Saarijärven reiiissä, missä höyrylaiva kulkee
joka sunnuntai, sekä Rautalammin reiliiin kuuluvat
Suonteenselkä, (joka päivä)j a Konnevesi (sunnuntaisin).
JVIyöskin !lla-Räävelillä ja Pyhäjärvellä kulkee höyrylaivoja.

Laivareitien yhteenlaskettu pituus on: Keiteleellä 220
km, Iisveden-Pielaveden vesillä 200 km, Puulavedellä,
Liekonvedellä ja Ryökäsvedellä 160 km, Päijänteellä ja
sen yhteydessä olevilla järvillä 460 km ja laskuhaaroissa
10 lnn, eli yhteensä 1,050 km. Yhdelle kartoista taululla
LXXX ovat Kymijoen vesistön tärkeimmät höyrylaivareitit n1erkityt.
Tärkei1n1nillä höyrylaivareiteillä on valtion kustannuksella tehty melkoisia kanavoimis- ja ruoppaustöitä,
niinkuin seuraavasta selviää.
Keiielccllä, 1ninkä Su01nen luotsilaitos vv. 1892----1903
kartoitti ja luotasi, ovat kulkuväylät kaikkiin tärkeimpiin
paikkoihin viitoitetut. Vv. 1892 ja 1893 perattiin yleisillä
kustannuksilla l{eiteleen keskimmäisen ja eteläisen osan
välillä oleva Matilanvirta sellaisen kulkuväylän aikaansaamiseksi, joka olisi 14.85 m:n levyinen ja 2.07 m:n
syvyinen matalimman veden aikana. Tämän työn kustannukset nousivat 5,386: 16 markkaan. Töihin, joitten
päämääränä on höyrylaivaliikenteen helpottaminen, on
1nyöskin laskettava Haapasahnen kääntösillan rakentaminen likellä Viitasaaren kirkkoa. Tämä työ, jonka kautta
höyrylaivaliikenteelle saatiin 9.4 m:n levyinen kulkuaukko
Haapasalmeen, toimitettiin vv. 1899-1900 ja se maksoi
valtiolle 27,887: 58 markkaa sekä Viitasaaren kunnalle
n. 5,000 markkaa. l{orj austöihin ja siltavahdin palkkaan
on vv. 1901-1908 mennyt yhteensä 5,992: 20 markkaa.
l{ulkuväylä Iisvcdcltä Piclavedcllc on kartoitettu ja
luodattu vv. 1891-1895, jonka ohessa siinä on tehty
suuria kanavoimistöitä vv. 1892-1895. Näitten töitten
kautta on Iisvedellä, Virmasvedellä, Rasvangilla, Nilakalla ja Pielavedellä aikaansaatu kulkuväylä, jonka syvyys
on vähintäin 1. 78 m, sekä sivuväylä Virmasvedeltä l{utanvedelle, jonka pienin syvyys on 1.5 m. Näitten kanavoimistöitten kaikki kustannukset nousivat 621,258: 36
markkaan, josta summasta 435,193: 60 markkaa tuli
l{olun kanavan ja sulun osalle ja 79,352: 70 mk Säviän
kanavan osalle. Muuten j akaantuivat kustannukset siten,
että l{utankosken kanava maksoi 44,602: 99 mk, Tervasalmen kääntösilta 28,958: 64 mk, Vaajasalmen työt
21,259: 8 7 mk ja l{olunsalmen, Lietsalmen, Hinkaansalmen, Hämeensalmen ja Kirnuvirran työt yhteensä
11,890: 56 mk. Vv. 1895-1908 nousivat palkka- ja
korjauskustannukset l{olun kanavalla 35,418: 66 markkaan, Säviän kanavalla 15,344: 11 markkaan, 'Tervasalmen
kääntösillalla 8,972: 06 markkaan, l{utankosken kanavalla 6,050: 51 markkaan ja muulla osalla väylää 16,071:61
markkaan eli yhteensä siis 81,856: 95 markkaan. Samana
aikana tekivät tulot l{olun kanavalla 15,809: 06 mk.
Tietoja liikenteestä viimemainitun kanavan kautta eri
vuosina saadaan taulusta siv. 236 Nidoksessa 2.
Puulavedcssä, jonka luotsilaitos luotasi ja kartoitti
vv. 1888-1890, ja sen kanssa yhteydessä olevassa Liekonvcdessä ja Ryökäsvedessä on n1yöskin valtion kustannuksella toimitettu erinäisiä kulkuväylätöitä. Siten perattiin
ja syvennettiin vv. 1889--1895 kulkuväylä Otavan sata-
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Inasta l(angasnieinelle vähintäin 1. 7s In :n syvyiseksi
matalimman veden aikana, mikä työ maksoi 109,391: 69
mk, ja vv. 1896-1908 on samassa väylässä tehty lisätöitä, jotka yhteensä maksoivat 11,797: 64 mk. Vv.
1895---1899 perattiin Puulaveden ja Liekonveden välillä
oleva Suonsalmi vähintäin 1. 7S m:n syvyiseksi ja tämä
työ maksoi 37,574: 73 mk, siihen laskettuna Inyöskin
salmen yli johtavan maantiesillan uudelleen rakentaminen.
Vihdoin perattiin vv. 1902-1903 Muuttosalmi Ryökäsvedessä yhtä syväksi kuin edellinenkin salmi. 'T'ämän
työn kustannukset nousivat 2, 793: 99 Inarkkaan. PuuJaveden vesillä vv. 1889--1908 toimitettujen kulkuväylätöitten yhteenlasketut kustannukset tekevät siis 161,558:05
mk. Puulavedellä on 4 luotsiasemaa.
Päijänteellä ja Jyuäsjäruellä on säännöllistä höyrylaivaliikettä ylläpidetty vuodesta 1856 alkaen. Jo vv.
1839--1840 perattiin järvien välillä oleva Äijäiän salmi
7 jalan syvyiseksi, ja tämän työn yhteydessä rakennettiin
Jyväskylään laituri vv. 1839---1841. Nämät työt maksoivat 3,601: 10 hopearuplaa. Vv. 1856 ja 1859 perattiiu
Äijäiän salmi uudelleen 7.5 jalan syvyiseksi. Jokseenkin
samaan aikaan, eli vv. 1856-1857 perattiin Inyöskin
Päijänteen eteläosassa oleva Pulkkilansalmi. Lisäksi
rakennettiin valtion kustannuksella laivalaitureita Anianpeltoon Asikkalassa, Suopeltoon Sysmässä, Judinsalon
kohdalle, Padasjoelle, Jämsään ja I-<.orpilahdelle. I-<.aikki
nämät työt Päijänteessä maksoivat yhteensä 12,588
hopearuplaa. Laitureita ylläpidettiin valtion kustannuksella vuoteen 1867 asti, jolloin kaikki sillat, paitsi Anianpellossa oleva, jätettiin kuntien huostaan. Viimemainittu
laituri myytiin v. 1873 huutokaupalla, koska se Vesijärven
kanavan valmistuttua oli tarpeeton. Laiturien ylläpitoon
käytettiin v. 1862 795: 46 ruplaa valtionvaroja, ja aikakautena 1864-1873 yhteensä 2,266: 72 mk.
V. 1871 tuli Päijänne Vesijärven kanavan kautta
höyrylaivayhteyteen Vesijärven kanssa, ja v. 1878 I-<.alkkisten kanavan kautta samankaltaiseen yhteyteen Ruotsalaisen kanssa. Vesijärven kanavan ja sulun rakennuskustannukset nousivat 349,869: 23 markkaan, ja ylläpitokustannukset vv. 1872-1908 tekivät 245,607: 45 mk;
tuloja oli samana aikana 843,878: 97 mk. Vv. 1909--1911
on kanavaa laajennettu ja sulku rakennettu uudelleen,
mikä työ maksoi 557,000 Ink. I-<.alkkisten kanavan ja
sulun rakennuskustannukset tekivät 363,038: 68 mk,
ylläpitoon vv. 1878-1908 1neni 162,549: 92 mk, ja kanavamaksut samana aikana olivat 78,522: 30 mk. I-<.anavien
valmistuttua on Inonta suurta kulkuväylätyötä toiinitettu valtion kustannuksella Vesijärvellä, P_äijänteellä ja
Jyväsjärvellä. Siten on Äijäiän salmeauudelleen ruopattu
vv. 1883, 1895 ja 1908--1910, mitkä työt yhteensä maksoivat 35,972: 21 mk. Pulkkilansalmella, 1nissä v. 1884
uusi, suorempi väylä perattiin, on vv. 1884-1903 toimitettu töitä, joitten yhteenlasketut kustannukset tekevät
3,179: 59 mk, Haapakoskelie Päijänteen pohjoispäässä
perattiin väylä v. 1894, mihin työhön Ineni 297: 55 mk,
ja sataman ruoppaaminen Vesijärven eteläpäässä v. 1895
1naksoi 2,689: 96 1nk. Sivuväyliä Päijänteessä on aikaansaatu Jämsään, Sysmään ja Luhangalle. Jämsän väylä,
joka ulottuu Jämsänjokea pitkin Seppolan maantiesillalle

asti ja jatkuu tämän yläpuolellakin, vaikkakaan ei yhtä
syvänä, Jämsänkoskelle asti, perattiin vv. 1893·-1896
ja 1900---1902; yhteenlasketut kustannukset tekivät
65,699: 75 mk. I-<.ulkuväylä Tammilahdelle Luhangalla
syvennettiin v. 1906, mikä työ maksoi 8,300 mk, ja Sysmän
kulkuväylän ruoppaan1iseen vv. 1907-1910 meni 87,409:47
n1k. Päijänne, Vesijärvi, Jyväsjärvi ja Ruotsalainen luodattiin ja kartoitettiin vv. 1879-1886. Väylät ovat
viitoitetut ja varustetut 11 johtomajakalla. Myöskin 2
luotsiasemaa on Päijänteellä.
l{orkeakosken haarassa I-<.ymijoessa toimitettiin höyrylaivaliikenteen helpottamista varten l{orkeakosken tehtaan ja l(otkan välillä vv. 1884-1885 erinäisiä ruoppausja louhimistöitä, jotka maksoivat yhteensä 22,585:
mk;
tästä suinmasta suoritti l{arhulan tehtaan omistaja
50 Ink. Seuraavana vuonna, 1886, tehtiin vielä
täydentäviä töitä, pääasiallisesti selällä ulkopuolella joenja näitten töitten kustannukset nousivat 2,468: 81
n1arkkaan.

lVIelkein koko Kymijoen vesistöllä on venekululla tärkeä sija, etenkin kun asutus pääasiallisesti on keskittynyt
aksojen ympärille. Ennen höyrylaivojen ja rautateitten olemassa oloa oli venematkojen merkitys tietenkin
vielä suurempi, ja niitten helpottamiseksi toimitettiin
myöskin 1800-luvun edellisellä puoliskolla erinäisiä koskenja kanavoilnistöitä. Tärkeimmät lienevät vv.
1837-1849 Laukaan pitäjän koskissa toimitetut työt,
joitten päämääränä oli aikaansaada venekulkuyhteys
pohjoisesta päin Jyväskylään ja samalla ehkäistä tulvia.
Niinkuin vesijaksojen selonteosta lähemmin ilmenee,
perattiin tai kanavoitiin ja varustettiin vetoteillä seuraavat 10 koskea, nim. I-<.uhnamojärven-Vatiajärven vesijaksossa: Lujakoski, l{apeenkoski ja Kuusankoski, Rautalainmin reitin alimmassa osassa: Simunankoski ja Tarvaalankoski, sekä Vatiajärven ja Päijänteen välillä:
molemmat I-<.uhankosket ja kaikki kolme Haapakoskea.
Neljässä näistä, niin. ~Lujakoskessa, l{uusankoskessa,
ale1nmassa l{uhankoskessa ja alimmassa Haapakaskessa
rakennettiin erityisiä venekulkukanavia. Näihin töihin
käytettiin 32,413 osakaspäivätyötä ja 9,868: 69 hopearuplaa. Nyttemmin ovat sekä venekulkukanavat että
myöskin vetotiet jääneet rappiolle. Viimeksi on Haapakosken venekanavaa korjattu vv. 1882 ja 1893, mitkä työt
maksoivat 384: 39 mk.

Erittäin lukuisia ovat ne suunnitelmat, jotka on laadittu, ja
ne tutkimukset, jotka on toimitettu Kymjjoen vesistöön kuuluvien vesijaksojen kanavoimista varten; päämääränä on ollut
aikaansaada yhteys sekä pohjoisten reittien ja Päijänteen välillä,
että myöskin Päijänteen ja meren, Päijänteen vesistön ja Saimaan
sekä Päijänteen ja Kokemäenjoen vesistön välillä. Seuraavassa
tehdään selkoa niistä suunnitelmista, joita on löydetty tai mainittu Tie- ja vesirakennusten ylihallituksen arkistossa sekä
valtioneuvos Wilhelm Laguksen papereissa valtioarkistossa.
Jo 1700-luvun edellisellä puoliskolla näyttää kanavahanke
Päijänteeltä merelle olleen vireillä. Niinpä suostui R. ja A.
v. 1734 valtiopäivillä ehdotukseen, että yleisillä varoilla tutkittaisiin onko mahdollista aikaansaada Päijänteeltä merelle läpi-
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kulku, >>durchfarb. Työ oli uskottava prof. Hasselbohmille, joka
jo aikaisemmin oli tutkinut samaa kanavasuuntaa, ja joka avukseen ottaisi >>toisen ymmärtäväisen ja linnoitusoppiin ja maanmittaukseen perehtyneen henkilön.)> Alamaisessa ja nöyrässä
kertomuksessa 2 p:ltä marrask. 1751, joka kertomus koskee käskettyä tutkimusta Päijänteen ja meren välisen »durchfartim
aikaansaamista varten, ehdottaa Fred. Jacob Nordencreutz, joka
vv. 1748 ja 1749 oli tutkinut Lahden ja Porvoon joen välisiä
seutuja
Kymijoki ei voinut tulla kysymykseen kanavaväylänä,
koska se oli rajajoki
että kanavasuunnitelma Päijänteeltä
merelle mskomattoman kalliina>> jätettäisiin sikseen, ja että sen
sijaan rakennettaisiin kanava Anianpeltoon Päijänteen ja Vesijärven välillä ja että Lahteen perustettaisiin kauppala. Myöskin
assessori Hudensköld epaa ehdotusta v. 1756 laatimassaan
mietinnössä, joka koskee erinäisiä kysymyksiä Suomen taloudessa. Sen sijaan puolustaa hän perkauksia sisävesissä.
Ehdotuksia yhdistää Päijänne Saimaaseen ja Kokemäenjoen
vesistöön lienee myöskin esitetty jokseenkin samaan aikaan kuin
Päijänteen ja meren välistä kulkuyhteyttä harkittiin, päättäen
siitä, että punnituksia toimitettiin järvien välillä näissä kolmessa
vesistössä. Tämmöisiä punnituksia toimitettiin m. m. jo vv.
1737 ja 1738 sekä 1756 ja 1757. Muistutuksissaan talouden
auttamiseksi ja edistämiseksi Suomessa, >>anmärkningar vid hushållningens upphjälpande och befordrande i Finland>>, 30 p:ltä
tammik. 1756 epää H. H. Boije kanavasuunnitelmaa Päijänteeltä
Puulaveden kautta Saimaalle, ja puoltaa Anianpellon kanavarakennusta sekä kulkuväylän aikaansaamista Savon ylävesistä
Päijänteeseen. Kysymystä Päijänteen läpikulusta, »Päjäne durchfartem, käsiteltiin myöskin lukuisissa kirjoituksissa »Åbo Tidningissä>> vuosien 1774 ja 1824 välillä.
V. 1768 tutkittiin Konniveden ja Pyhäjärven välisellä alueella
mahdollisuutta aikaansaada kanava edellisen järven Pohjanlahdelta viimemainitun järven Kimolanlahteen. Tämä tutkimus,
joka oli Iitin ja Sysmän kuntalaisten vuoden 1766:den valtiopäiville jättämien tulvavalituksien aiheuttama, lienee kuitenkin
vähemmin tarkoittanut kulkuväylän aikaansaamista kujn tulvien
ehkäisemistä. Tutkimus on kuitenkin tässä yhteydessä mainittava, koska samaa linjaa myöhemmin on ehdotettu kulkuväyläksi.
Tutkimuksiin, jotka pääasiallisesti tarkoittivat vesijaksojen
laskemista, mutta jotka kuitenkin myös ovat antaneet tarpeellisia
tietoja myöhempien aikojen kanavoimissuunnitteluille, on myöskin laskettava Fredr. Ad. Hällströmin v. 1819 toimittama Päijänteen ja Suomenlahden välisen vesijakson tutkiminen. Tämä
tutkimus ei rajoittunut yksinomaan Kymijokeen, vaan se ulotettiin myöskin Sysmän ja Mäntyharjun reitteihin.
V. 1838 toimitti Koskenperkauskunnan luutnantti Favorin
laajan tutkimuksen kulkuväylää varten Päijänteeltä Kymijokea
myöten Suomenlahteen, joka väylä oli tarkoitettu 6 jalan, vaH1toehtoisesti 4 jalan syvyisiä laivoja varten. Nojautuen osaksi omiin,
osaksi aikaisempiin mittauksiin, laati Favorin ehdotuksen, joka
pääasiallisesti tarkoitti seuraavaa: Kapea, n. 1 km:n levyinen
taipale Päijänteen Taipaleenpohjan lahden ja Huotsalaisen Taivallahden välillä, millä kannaksella pieni Taivallampi sijaitsee,
olisi läpikaivettava, Jyrängön virran pienempi haara Huotsalaisen
ja Konniveden välillä olisi syvennettävä ja sen yli johtava silta
olisi uudestaan rakennettava.
Konniveden ja Pyhäjärven välille olisi kaivettava kanava jo
v. 1768 tutkittua linjaa pitkin Pohjanlahdelta Kimolanlahdelle.
Tämän jälkeen kulkisi väylä Pelinginselän ja Urajärven yli, ja
viimemainitusta järvestä olisi kanava kaivettava Matkuslammin
y. m. lampien kautta Kymijokeen Keitin koskien alapuolelle.
Sitten käytettäisiin jokea Myllykoskelie eli Ummeljoen koskelle,
jonka ohi kanava johdettaisiin, sekä tämän alapuolella Anjalankoskelle. Viimemainitun kosken ohi olisi myöskin kaivettava
kanava, ja tämän jälkeen voitaisiin uudelleen kulkea jokea pitkin
5 km Heposaarelle asti. Heposaaren ja meren välille on ehdotettu
suora kanava kaikkien koskien ohi Korkeakosken alapuolella
olevaan suvantoon saakka.
Laukaan pitäjässä vv. 1837-1849 toimitettujen koskien
kanavoimistöitten ulottamista varten suurien reittien pohjois-

osiin on monta tutkimusta tehty ja monta suunnitelmaa laadittu.
Niinpä anoi Vaasan läänin kuvernööri alamaisessa kertomuksessaan maanviljelyksen, kaupan ja elinkeinojen tilasta vv. 18421844, että kanavoiminen valtion kustannuksella ulotettaisiin
Viitasaarelle asti. Tämän johdosta laati vapaaherra Hosenkampff
ehdotuksen sivuuttaa Äänekoski venekulkurännillä kolmessa
putouksessa. Ehdotus jäi kuitenkin sikseen, koska Viitasaaren
kuntalaiset arvelivat, että kanavoiminen haittaisi kalansaalista
Keiteleessä. V. 1848 tutkittiin useita koskia Hautalammin reitissä
ehdotuksen laatimista varten, joka tarkoitti tulvien ehkäisemistä
ja viljelyskelpoisen maan hankkimista sekä etupäässä mukavan
veneväylän aikaansaamista Hautalammilta Päijänteeseen. V. 1851
saattoi insinöörikapteeni C. H. \Vestling loppuun Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunnan määräyksestä toimittamansa Viitasaaren, Saarijärven ja Hautalammin reittien tutkimuksen. Johtokunnalle v. 1852 jättämässään kertomuksessa esittää hän, että
avonaista venekulkua ei voi aikaansaada ilman suhteetlomia
kustannuksia Saarijärven pitäjässä eikä myöskään Kivijärven ja
Keiteleen välillä. Sitävastoin arvelee Westling, että mukava
veneväylä kohtuullisilla kustannuksilla olisi saatavana Pihtiputaalta Keiteleelle ja sieltä Kuhnamonjärvelle. Samaa arvelee
Westling myöskin vesijaksosta Pielavedeltn Hautalammin kautta
Saraveteen.
22 p. huhtik. v. 1857 määräsi H. K. M., että tutkittaisiin
mahdollisuutta sekä aikaansaada venekulkuväylä Pielaveden
pitäjästä Saimaan vesistöön että myöskin kaivaa purjehdukselle
tarpeeksi syviä kanavia Päijänteeltä Saimaalle yhtäälle ja lännen
vesistöön ja merelle toisaalle. Tutkimukset, joihin myönnettiin
7,000 ruplaa, alotettiin v. 1857. Everstiluutnantti Westiingin
johdolla tutkittiin viimemainittuna vuonna kanavalinja Päijänteeltä Huotsalaisen, Konniveden, Ala-Häävelin, Ylä-Häävelin,
Lahnaveden, Pyhäveden ja Kalaveden kautta Hanhijärveen
Saimaan vesistössä. Päijänteen ja Hämeen läntisten vesien välisen purjehdusväylän tutkiminen toimitettiin v. 1858 myöskin
Westiingin johdolla; kulkuväylää Pielavedeltä Päijänteelle tutki
taas alikapteeni von Willebrand vv. 1859 ja 1860.
7 p. toukok. 1861 esitettiin Tie- ja vesikulkulaitosten johtokunnassa H. K. M:n käskykirje 19 p:ltä huhtik. samana vuonna,
joka sisälsi: 1>sittenkuin Johtokunta alamaisessa kirjelmässään
21 p:ltä tammik. 1861 H. K. M:lle oli ilmoittanut, kuinka Kymijoen kaivamisen ja perkauksen kautta mukava kulkuyhteys oli
aikaansaatavissa Päijäriteeltä merelle, oli H. K. M., kiinnittäen
huomiota niihin tärkeihin etuihin, jotka tämä kulkuväylä tuottaisi ei ainoastaan liikenteelle yleensä, vaan etenkin maan sahaliikkeen edistämiseksi, katsonut hyväksi armossa suvaita, että
sekä purjehdusväylän että aluksi myöskin uittoväylän mahdollisuutta ja kustannuksia tutkittaisiin Kymijokea pitkin.>> Käskykirjeen johdosta tutkittiin jokea samana vuonna. Tästä tutkimuksesta on vielä jälellä joukko kiintopisteitä pitkin jokea, ja
nämät kiintopisteet, jotka ovat merkityt numeroilla ja vuosiluvulla, ovat myöhemmin yhdistetyt tarkkavaakitukseen. V. 1861
tehtyyn tutkimukseen perustuva suunnitelma yhtyy melkein
yksityiskohtaisesti Favorinin v. 1838 tutkimaan linjaan. Ehdotuksen mukaan kaivettaisiin 27 sululla varustettu kanava, ja
kustannukset arvioitiin nousevan 2,500,000 hopearuplaan.
V. 1872 tutkittiin mahdollisuutta aikaansaada kanavan kaivamisen kautta Saimaalta Kivijärvelle Valkealan reitissä suoranainen yhteys Saimaan vesistöstä Taavettiin Hiihimäen-Pietarin
radan varrella, ja samana vuonna tutkittiin myöskin pienille
aluksiJle aijottua kulkuväylää Päijänteeltä Keiteleelle sekä Päijänteeltä Konnevedelle.
V. 1878 toimitettiin tutkimus 2-sulkuista kanavaa varten
Nilakan ja Hasvangin välillä, ja vv. 1879-1880 tutkittiin sopivimpaa väylää 7 jalan syvyisen keskeytymättömän vesikulkuyhteyden aikaansaamista varten Pielavedeltä Päijänteelle. Tutkimusta, johon käytettiin 12,521: 25 mk, johti insinööri Oscar
Lindberg. Tutkimukseen perustuvan ehdotuksen mukaan kulkisi
suunniteltu kanava Pielavedeltä Säviänvirran kautta Nilakkaan,
sieltä Koluntaipaleen läpi HasvangilJe, edelleen Iisveden, Niiniveden, Miekkaveden, Koskeloveden, Äijäveden ja Rankaveden
kautta Konneveteen. Viimemainitusta järvestä jatkuisi kanava
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Temmintaipaleen halki Keiteleeseen ja siitä edelleen Mämminkosken kautta Kuhnamojärveen, minkä jälkeen KuhnamonVatiajärven-Saraveden-Leppäveden
vesistöä
seurattaisiin
aina viimemainitulle järvelle saakka, joka Lepästaipaleen halki
kaivetun kanavan kautta yhdistettäisiin Päijänteeseen. Ehdotuksen mukaan tuli sulkuja rakentaa 9 eri paikalle.
Sittemmin on vuonna 1890 tehty vjelä lisäksi ehdotus vesis-

töjen kanavoimisesta Pielaveden-Keiteleen ja Keiteleen-Päijänteen välillä.
Muista ehdotuksista myöhemmältä ajalta mainjttakoon eräs
vuodelta 1892 oleva ehdotus, joka tarkoitti veneväylän rakentamista Kolimasta Keiteleeseen sekä eräs ehdotus vuosilta 18931896, mikä koskee kanavan rakentamista Puulaveden ja Suonteen
välille.

X. Lauttaus ja lauttauslaitteet.
Voimassa olevien asetusten ja erityisten, yksityisiä
vesistöjä varten vahvistettujen lauttaussääntöjen mukaan toimitetaan nykyään lauttausta Kymijoen vesistössä pääasiallisesti yhteisesti kaikkien puutavaranomistajien laskuun. Kymin Lauttausyhdistyksen sääntöjen vahvistusta odotellessa hoitaa yhteistä lauttausta toistaiseksi Kymin Väliaikainen Lauttausyhdistys, jonka hallinto on Kyminsuussa. Yhdistyksen hoidettavana on niinmuodoin · lauttaus seuraavissa päävesistöissä, nimittäin: Viitasaaren, Saarijärven ja Rautalammin reiteissä sekä niiden yhteisessä laskussa Päijänteeseen, Jämsän ja Mäntyharjun reiteissä sekä l{ymijoessa.
Lauttauksen helpottamiseksi on vesistöissä erityisiä
laitteita, kuten uittoruuhia, johtoarkkuja, johtopuomeja,
seiniä, ryntöpohjia y. m., jotapaitsi tarkoitusta varten on
perattu suuri joukko koskia.
Yleensä toimitetaan lauttausta koskissa ja virroissa
irrallaan puomien välitse sekä suvannoissa puomilautoissa,
joita varppauslaivat vetävät, tahi höyrylaivojen hinaamissa nippulautoissa. Varppausta toimitetaan nykyään
enimmäkseen varppaushöyrylaivoilla, joita lauttausyhdistyksellä on n. 50 kpl.; ainoastaan pienemmillä suvannoilla käytetään vielä toisinaan hevoskiertoa. Niputusta
varten on erityisissä paikoissa niputuslaitoksia ja tukkien
_Iajittelua sekä jakoa varten on sopiviin suvantopaikkoihin
järjestetty n. k. tukkivarastoja.
Vesistön tärkeimmät lauttausväylät ovat merkityt
taululla LXXX, Nidos 3,_ ja käsitellään niitä seuraavassa
vain lyhyesti.
Viitasaaren reitin päävesistössä kuljetetaan tukit
Muurrejärvestä Keiteleeseen varppaamalla puomilautoissa
Muurrejärven, Alvajärven jaKolimajärven yli sekä osaksi,
riippuen tuulisuhteista, pienempien l{ellan-, Ilmo- ja
Kyminjärvien yli. Järviä yhdistäviin vesistöihin tullessa
aukaistaan lautat ja tukit uitetaan irrallaan johtopuomien
välitse koskia alas. Pienemmissä vesistöissä ja missä
vesimäärä on pieni, käytetään lauttauksessa n. k. otvapuomeja, joita muodostetaan mole1npia rantoja pitkin
ensiksi tulleista tukeista, ja joiden tarkoituksena on
vähentää vesistön leveyttä ja lisätä sen vesisyvyyttä.
Lauttauksen helpottamista tarkoittavista laitoksista mainittaköon toelaitos Kärnäkoskessa (kts. kuv. 1, siv. 17),

hirsiseinän muotoon tehdyt johtolaitteet ja kiviarkut
Koivukaskessa ja Sahakaskessa sekä vartavasten rakennettujen hirsiarkkujen väliset johtopuomit l{yminjärvessä.
Alvajärven ja Kolimajärven väliseen Heinäjokeen
tulee lauttaustavara Saanijärven lisävedestä, jossa m. m.
on 3 uittoruuhta.
Kun tukit ovat tulleet l{yminjoesta Keiteleeseen yhdistetään ne höyryniputuslaitoksessa nippuihin, joita höyrylaivat sitten hinaavat Äänekoskelle saakka, tahi järjestetään tukit puomilauttoihin, jotka varppaushöyrylaivojen
vetäminä viedään samaan paikkaan.
Äänekoskelle tulee lautattu tavara myöskin Kivijärven reittiä myöten. Viin1emainitussa reitissä varpataan
tukkilautat höyrylaivoilla Kivijärven, Pudasjärven, Vuosjärven ja Muuruvejärven yli, mutta muuten uitetaan tukit
irrallaan. Osa Huopanankoskea on muodostettu leveäksi
uittoväyläksi, jota hirsiarkut rajoittavat (kts. kuv. 7,
siv. 22) ja l{ivijärven reitin alimpaan koskeen, l{eihärinkoskeen, on laitettu puomeilla yhdistettyjä kiviarkkuja.
l{eihärinkosken alapuolella on.höyryniputuslaitos, jossa
tukit niputetaan ennenkuin ne höyrylaivojen hinaamina
kuljetetaan l{eiteleen yli Äänekoskelle.
Keiteleen yli tuotu lauttaustavara uitetaan 300 m:n
pituista uittoruuhta (kuv. 200) myöten Äänekosken ohi

Kuva 200.

Uittoruuhi Äänekosken luona 17/vn 1911.
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l{uhnmnojärveen, jossa se yhdistetään Saarijärven reitistä Naarakosken kautta tulleeseen lauttaustavaraan.
Saarijärven reitissä toimitetaan lauttausta samalla
tapaa kuin edelläselitetyssä vesistössä. Siten varpataan
tukit !autoissa suvantojen yli ja uitetaan irrallaan koskia
ja virtoja alas. Majakosken padossa on tukinuittoa varten
2.80 1n leveä aukko, Paranialan koskessa on 2 uittoruuhta
(kuv. 17, siv. 30) ja Hietamankosken pohjoisrannalle on
samaa tarkoitusta varten laitettu 220 m pitkä uittoruuhi.
Äänekosken ja Naarakosken alapuolella kootaan tukit
lauttoihin, jotka höyrylaivoilla varpataan l{uhnamojärven yli Pörrinvirralle, missä lautat hajotetaan, jonka
jälkeen tukit irrallaan kulkevat Lujakoskea ja Kapeenkoskea alas. Viimemainitun kosken yläpuolella on n.
20 m pitkä hirsistä tehty johtolaite, jonka tarkoituksena
on estää ruhkaantumista siinä olevalle hiekkasärkälle.
l{apeenkoskelta varpataan tukit !autoissa Vatiajärven yli
Horhanvirralle, jossa ne irrallaan uitetaan johtopuomien
välitse Kuusankoskelle. Uittoruuhen läpi (kuv. 201)
päästyään jatkavat tukit kulkuaan l{uusankosken rautatiesillan alitse edelleen Kuoressalmen kautta Saraveteen, missä 1nyöskin Rautalammin lauttausväylää myöten
tulleet tukit kootaan.

vesistöistä. Suonteenselältä uitetaan myöskin joku 1näärä
tukkeja Kuivataipaleen sulun kautta Vuoksen jokialueelia
olevaan l{uvansi järveen (kuv. 32, siv. 40). l{orkeanveden aikana voivat Virmasvedellä, Iisvedellä ja Niinivedellä liikkuvat varppaushöyrylaivat lauttoineen kulkea
viimemainitun järven laskuj okea, N okisenkoskea, alas
ja sitten edelleen Miekkaveden ja Koskeloveden yli
Tyyrinvirralle. Matalanveden aikana täytyy lautat hajottaa Nokisenkosken yläpuolella (kuv. 35, siv. 42) ja taas
uudelleen koota kosken alapuolella. Kun tukit ovat
·kulkeneet irrallaan johtopuomien välitse Tyyrinvirtaa
alas (kuv. 36, siv. 43), varpataan ne !autoissa ponttulihöyrylaivojen avulla Lonkarin ja Äijäveden yli (kuv.
202) viimemainitun järven poikki johtavan sillah luo

Kuva 202.

Kuva 201.

Uittoruuhi Kuusankosken luona 17/vn 1911.

Rautalammin reitin pohjoisimmassa osassa, l{oivuj·ärven ja Pielaveden välillä, tapahtuu lauttaus ainoastaan
korkeanveden aikana. Kahdessa mainittujen järvien välisessä koskessa nim. Koi·keakoskessa ja Koivukoskessa on
uittoruuhet (kts. kuvv. 24 ja 25, siv. 36). Pielaveden ja
Nilakan suurien järvien yli varpataan tukit !autoissa varppaushöyrylaivojen avulla. Viimemainitusta järvestä kulkevat tukit irrallaan johtopuomien ja johtolaitteiden
(kuvv. 26 ja 27, siv. 38) välitse Äyskoskia alas Rasvankiin, jonka jälkeen tukit jälleen varppaamalla kuljetetaan suurten, keskenään yhteydessä olevien järvien, Rasvangin, Virmasveden, Iisveden ja Niiniveden yli. Virmasveteen tulee myöskin Hirvijärven lisävedestä Savikosken
uittoruuhen kautta uitettu lauttaustavara (kuv. 30, siv.
39), Iisveteen Suonnejokea myöten ja Niiniveteen Kerkonkosken uittoruuhen kautta Sonkadsta (kuv. 34, siv. 42),
jotapaitsi järviin uitetaan tukkeja useista pienemmistä

Tukkilautta Äijävedessä

22/vm

1909.

(kuv. 37, siv. 43). Tukit työnnetään senjälkeen mainitun
sillan aukkojen läpi ja yhdistetään sitten lauttoihin, jotka
varpataan Äijäveden ja Rankaveden yli Lapinkarinkoskelle. Viimemainitussa koskessa kulkee lauttaustavara
irrallaan hirsistä ja kivistä tehtyjen johtoseinien välitse
(kts. kuv. 40, siv. 44) ja senjälkeen varpataan se höyrylaivojen vetämissä }autoissa yli suuren Konneveden Siikakoskelle. Johtopuomien ja johtoseinien välitse uitetaan
tukit irrallaan Siikakoskea ja kahta seuraavaa koskea,
Karrinkoskea ja l{ellankoskea, alas Liesveteen (kts.
kuvv. 41 ja 42, siv. 45). Viimemainitun järven ja Vanginveden yli varpataan tukit jälleen !autoissa l{ärkkäälänkoskille, joita myöten tukit irrallaan johtopuomien välitse
kulkevat alas Kynsiveteen (kuv. 44, siv. 46), jossa ne
uudelleen lauttoihin yhdistettyinä varpataan Kaivannon
kanavalle (kuy. 45, siv. 47).
l{uljettuaan irrallaan johtopuomien välitse mainitun
kanavan kautta varpataan tukit Leivonveden yli Simunankoskelle, jota myöten ne irrallaan kuljetetaan alas (kuv.
. 46, siv. 47). Tämän jälkeen varpataan tukit !autoissa
Kuusveden yli ja sitten ne lopulta irrallaan uitetaan
Tarvaalankoskea alas Saraveteen (kuv. 47, siv. 47).
Viimemainitun järven eteläpäästä varpataan Rautalammin reitistä. tullut lauttaustavara }autoissa Kuhankoskelle, missä siihen yhtyy Saraveden yli Viitasaaren ja
Saarijärven reiteistä uitettu lauttaustavara.
Ylä-Kuhankoskessa tapahtuu lauttaus kosken länsihaaraa myöten (kuv. 48, siv. 50) ja Ala-Kuhankoskessa
29
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johtopuomien välitse, joten puut eivät pääse vahingoittamaan kaskessa olevia kalastuslaitteita (kuv. 49, siv. 50)
eivätkä tunkeutumaan veneväylään (kuv. 50, siv. 50).

Kuva 203.

Tukkivarasto~Haapakosken:luona 26/vm

1909.

Leppäveden yli varpataan puut !autoissa Haapakoskille saakka, joiden yläpuolella lautat avataan. Kuljet''fl>
tuaan irrallaan Ylä-Haapakoskea alas, kootaan puut
kosken alapuolella olevaan suvantoon, missä lajittelulaitoksessa erotetaan Haapakosken sahalle kuuluva puutavara. Muu osa lautataan edelleen I<-eski- ja Ala-Haapakoskea alas Päijänteeseen. Haapakosken sahalle kuuluva
puutavara lautataan Keski-Haapakoskea alas erityistä
uittoruuhta myöten ja kootaan n. k. tukkivarastoon AlaHaapakosken yläpuoliseen suvantoon (kuv. 203).
Heti Haapakosken alapuolella on Päijänteessä 4
·höyryniputuslaitosta, joissa järven yli Kalkkisten koskille
kuljetettava puutavara. niputetaan. Nippulautat, joita
höyrylaivat hinaavat, sisältävät 50 å 80,000 tukkia.
Jyväsjärven lisävedestä tulee Päijänteen pohjoispäähän pienempi määrä tukkeja, jotka on lautattu Lohikaskessa olevaa uittoruuhta myöten (kuv. 54, siv. 54)
ja sitten varpattu !autoissa Jyväsjärven yli ja Äijäiän
salmen kautta.

ovat lähteneet Sum1nasjärvestä. Äijäiän salmessa saa
lauttausta toimittaa kello 9:stä illalla kello 3:een aamulla.
Mitä lauttaukseen muilla Päijänteeseen laskevissa
vesistöissä tulee, mainittakoon tässä seuraavaa.
Muurajärven lisävedessä kootaan Muurajärveen uitettu
puutavara lauttoihin, jotka varpataan järven yli Muurajoelle. Tätä jokea myöten kulkevat puut irrallaan, osaksi
johtopuomien välitse ja osaksi kahta Muurakoskessa olevaa
uittoruuhta myöten (kuv. 55, siv. 55)
J ämsän reitin pienemmissä vesistöissä, kuten Pengerjoessa y. m., toiinitetaan lauttausta ainoastaan kevättulvan aikana. Jämsänjärven ja Päijänteen välillä olevassa
päävesistössä saapi Hämeen läänin kuvernöörin 13 p :nä
n1aalisk. 1886 tätä vesistöä varten vahvistaman ja Keisarillisen Senaatin 5 p :nä toukok. 1906 täydentämän järjestyssäännön mukaan metsäntuotteiden lauttausta toimittaa kaikkina vuoden aikoina, jolloin uitto vaan on
rnahdollinen. Suvannoissa kuljetetaan puutavara !autoissa varppaamalla sekä kaskissa ja viiToissa irrallaan
johtopumnien välitse. Seuraavissa kaskissa on uittoruuhi,
nimittäin: Kintauskoskessa, I<-oskensaaren kaskessa, I<-arikonkoskessa, Hankakoskessa, Rekolankaskessa ja Jämsänkoskessa. Lapinkaskessa tapahtuu lauttaus itähaaran
kautta ja I<-alliokoskessa kosken yli johtavan sillan itäpuolisen aukon kautta. Tarkoitusta varten on Myllykosken poikki rakennetussa padassa aukko. Kaksihaaraisen Luomen-Myllykosken läntinen haara on perattu
uittoväyläksi ja Väänekosken toisen rannan kautta on
kaivettu uitto kanava. Heti J ämsänkosken alapuolella
niputetaan tukit ja hinataan sitten Jämsänjokea pitkin
Päijänteeseen (kts. kuv. 205).

Kuva 205.
Kuva 204.

Nippulauttojen kuljetus Jämsänjoessa.

Höyryniputuskone Haapakosken luona.

Laukaan kihlakunnan vesistöjä varten on 21 p. toukok.
1880 vahvistettu lauttaussääntö, jota on osaksi muutettu
ja täydennetty 27 p. toukok. 1884 ja 3 p. huhtik. 1905.
Lauttaussääntöjen mukaan saapi metsäntuotteiden
lauttausta toimittaa koko sinä aikana vuodesta, jolloin
se on mahdollista, paitsi mitä Saarijärven ja Summasjärven väliseen vesistöön tulee, jossa lauttaus saadaan
keväällä alottaa vasta 10 päivää sen jälkeen, kun jäät

Isojärven vesijakson Isojärven ja Päijänteen välistä osaa
varten on I<-eisarillinen Senaatti vahvistanut lauttaussäännön 20 p :nä huhtik. 1877. Uittoruuhia on Kivikaskessa, Kotakoskessa (kuv. 206), J okelankoskessa
(2 kpl.) sekä Ylä- ja Ala-Hassinkoskissa.
Lummeneen- Vesijaon lisävedessä toimitetaan lau ttausta sekä Lum1neneesta Harrnaistenojaa myöten Päijänteeseen että myöskin Vesijaon järvestä sen laskujokea
Inyöten Padasjoen kirkon ohi Päijänteeseen.
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Kuva 206.

Uittoruuhi Kotakoskessa

25/rx

1910.

Harmoistenojassa, jossa lauttausta toimitetaan ainoastaan korkeanveden aikana, on 5 uittoruuhta (kts. siv.
64). Lummeneeseen tapahtuu lauttaus m. m l{okemäenjoen vesistöön kuuluvasta Kukkasjärvestä Sappeenkoskessa olevaa uittoruuhta myöten.
Lauttausta varten Vesijaon ja Päijänteen välillä on
voimassa Hämeen läänin kuvernöörin vahvistama ohjesääntö 27 p :Itä heinäk. 1899 sekä l{eisarillisen Senaatin
päätös 26 p :Itä lokak. 1900. Näiden mukaan saapi metsäntuotteiden lauttausta toimittaa Vesijaon järvestä aina
Arrakosken alapuolelle saakka jäänlähdöstä alkaen heinäkuun 1 p:ään saakka sekä AITakosken ja Päijänteen välillä
1 p:ään elokuuta. Muiden järvien paitsi Ruokolammen
yli varpataan puutavara puomilautoissa joko käsivoimalla
tai hevoskiertoa käyttämällä, muissa osissa vesistöä
uitetaan puut irrallaan joko virran vieininä tai siten, että
lauttausmiehistö työntää puita kekseillä tai vastapuomilla.
Kapeissa ja kivisissä paikoissa käytetään otvapuomej a.
Uittoruuhia on l{aukelankoskessa, Arrakoskessa ja Vierunkoskessa. Puiden lajittelu toimitetaan Päijänteessä. Vesijaon järvestä lautataan myöskin joku määrä puita Palsankoskessa olevaa uittoruuhta myöten Kokemäenjoen vesistöön.
Lummeneen-Vesijaon lisäveden eteläpuolitse Mustosenjärvestä ja Iso-Tarrusjärvestä Päijänteeseen laskevaa
,vesistöä varten on lauttaussääntö vahvistettu samalla
kertaa kuin Vesijaon-Päijänteen vesistön lauttaussääntökin eli Hämeen läänin kuvernöörin päätöksellä 27 p :Itä
heinäk. 1899. Tämän ohjesäännön 3 pykälän mukaan
kuljetetaan puutavara irrallaan, järvissä siten, että lauttausmiehistö joko seisoen lautoilla tahi vastapuomien
avulla työntää puita edellään, vesistön kapeimmissa
osissa taas virran. vaikutuksesta. Missä rannat ovat kiviset käytetään otvapuomej a ja vesimäärän lisäämiseksi
saapi aika ajoin sulkea Inainitussa pykälässä ilmoitettuihin paikkoihin tehdyt luukuilla varustetut säästöpadot.
Pienemmistä Päijänteeseen laskevista vesistöistä, joita
varten erityinen lauttaussääntö on vahvistettu, mainittakoon vielä Rutajärven lisävesi. Tätä vesistöä varten on

voiinassa Hämeen läänin kuvernöörin 24 p :nä huhtik.
1875 vahvistama ohjesääntö, joka on osittain muutettu
I\..eisarillisen Senaatin päätöksellä 22 p :Itä marrask. 1895.
Rutajärvestä tapahtuu lauttaus ensin Rutapohjan läpi
kaivettua kanavaa myöten sekä sitten Rutajärven yli
Päijänteessä olevaan Rutalahteen. l{anava, jonka pituus
on 475 In, pohjan leveys 3.5 m ja luiskien kaltevuus 1 : 1,5,
on lauttauksen aikana suojattava moleinpia rantoja pitkin
asetetuilla johtopuon1eilla. Rutajoessa on 3 uittoruuhta,
yksi kulkee Rantapohjan kylässä olevan myllypadon läpi,
n. · 1 km Rutajärven alapuolella, toinen Rutapohjan
kylässä olevan sahan padon läpi ja kolmas Rutakoskessa
Päijänteen puoleisen suun läl1ellä olevan kolmen myllypadon ohi. Lauttausta saa harjoittaa kaikkina vuoden
aikoina, Inilloin se vaan on mahdollista, eikä puita tarvitse kuoria.
Sysmän reitin ylimmän järven, Suonteen, yli kuljetetaan tukit osaksi järven laskupaikalle Viherinkoskelle,
osaksi järven itärannalla olevalle sahalle, missä puut
sahataan. Täältä viedään sahattu tavara kapearaiteista
rautatietä myöten Puulavedelle edelleen laivoilla kuljetettavaksi Otavan satamaan. Viherinkoskelle tuleva
puutavara varpataan lautoissa vesistöä pitkin Päijänteeseen, J ou tsanselän, J ääsj ärven, J ou tsj ärven, Enoveden
ja Nuorainoisten järven yli sekä uitetaan irrallaan koskia
ja virtoja alas. Uittoruuhia on Hotilan-Myllykoskessa
ja l{irveskoskessa (kts. kuvv. 63 ja 64, siv. 71), Ammalankoskessa (kuv. 67, siv. 72) ja Ylä-Tainionkoskessa (kuv.
69, siv. 73). Päijänteessä olevasta Majuveden lahdesta
kuljetetaan tukit !autoissa l{alkkisiin.
Lauttausta varten Päijänteessä on voimassa Hämeen
läänin kuvernöörin päätös 24 p:ltä tammik. 1885. Tukit
kuljetetaan nykyään enimmäkseen nippulautoissa, mutta
Inyöskin puomilauttoja käytetään. Suurin osa puita
menee l{alkkisten koskille, pienempi osa Vesijärvelle.
Päijänteestä Lahteen tuotavat tukit ja koivupuut
kuljetetaan Vesijärven kanavan läpi ja Vesijärven yli
höyrylaivojen hinaamissa nipuissa, jotavastoin propsipuut y. m. kuljetetaan kanavan läpi ja järven yli proomuissa.
Suorastaan Kymijokeen laskevista lauttausväylistä on
1\!Jäntyharjun reitti tärkein. l{yyveteen laskevista vesistöisiä lautataan verrattain suuri määrä puita. Osa varpataan höyrylaivoilla Haukivuoren sahalle, toinen osa
kuljetetaan taas samalla tapaa Rauhasalmelle, minkä läpi
uittotavara menee irrallaan Rauhajärveen. Viimemainitun
järven yli varpataan tukit lautoissa Läsäkoskelle, jonka
ylempää, kanavoitua osaa myöten tukit uitetaan irrallaan
johtopuomien välitse Läsäkosken sahalle (kuvv. 73 ja
74, siv. 79). Sahalie kuuluvat puut jäävät tähän (kuv. 75,
siv. 80), kun taas Inuu osa uitetaan uittoruuhta (kuv. 76,
siv. 80) ja Läsäkosken alaosaa myöten Puulaveteen, johon
myöskin muista lisävesistä tullut puutavara kokoontuu.
Puulaveden yli varpataan tukkilautat höyrylaivoilla,
osaksi Otavan satamassa olevalle sahalle, osaksi Suonsalmelle (kuv. 77, siv. 82) ja sieltä edelleen Liekonveden
yli Kissakosken kanavalle (kuv. 79, siv. 83). Täällä
avataan lautat ja tukit uitetaan irrallaan kanavan läpi
ja uittoruuhla myöten (kuv. 80, siv. 84) Vähään-Metsä-
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lmnpeen sekä edelleen Jokisillan virran, Ison-Metsälammen
ja Tuhajoen kautta Vahvajärveen. Ala-Tuhakoskelta
viedään tukit Vahvajärven yli !autoissa, jotka varpataan
hevoskierrolla, Ripatin kanavalle. Kun tukit sitten irrallaan, osaksi johtopuomien välitse, ovat kulkeneet kanavaa
ja seuraavia koskia alas (kuvv. 83-85, sivv. 85-86),
varpataan ne !autoissa Ison- ja Vähän-Sämpienjärvien yli
Puuskankoskelle. Tätä koskea myöten (kuvv. 86-87,
siv. 86) kulkevat tukit irrallaan Tuusjärveen; viimemainitun järven yli ne varpataan Tuustaipaleen kanavalle
(kuv. 88, siv. 87) ja sieltä edelleen irrallaan kanavan kautta
Lahnaveteen. Tuustaipaleelta Voikoskelie varpataan tukit
höyrylaivojen vetämissä !autoissa Lahnaveden, Tarhaveden, Juolaveden ja Sarkaveden yli. Lahnaveden ja
Tarhaveden välillä olevassa Miekkakaskessa kulkevat
tukit irrallaan, kun taas höyrylaivat kuljetetaan edellisestä järvestä jälkimäiseen rullavaunuilla (kts. siv. 88).
Voikosken yläpuolella avataan tukkilautat, minkä
jälkeen tukit irrallaan lautataan koskea alas (kuv. 91,
siv. 88), uudelleen kosken alapuolella lauttoihin pantaviksi. Sitten ne varpataan höyrylaivoilla Vuohijärven yli
tämän laskulle, entiselle Pytinkoskelle. Kun tukit on
irrallaan johtopuomien välitse lautattu Vuohijärvestä
Siikakoskelle, lasketaan ne viimemainitussa koskessa olevaa uittoruuhta myöten (kuv. 92, siv. 89) sekä edelleen
puomien välitse Haarakoskea alas Siikajärveen. Siikakosken sahalle kuuluvat puut lautataan Vuohijärvessä
olevasta tukkivarastosta erikseen eri johtopuomien välitse.
Siikajärven yli varpataan tukit !autoissa Oravasalmelle,
sitten ne lautataan irrallaan tämän salmen läpi ja varpataan taas Suolajärven yli Säynätnuoralle, missä tukkilautat uudelleen avataan ja puut kulkevat taasen irrallaan
Säynätnuoraa ja Jäviänvirtaa alas Verlankosken yläpuolella olevaan suvantoon. Tämän suvannon länsiosassa on Verlan tehtaan sahojen tukkivarasto. Tukit
kuljetetaan irrallaan suvannon yli johtopuomien välitse
Verlankoskelle (kuvv. 95 ja 96, siv. 90-91), jonka valtaväylä on varta vasten muodostettu lauttausväyläksi.
Verlankosken alapuolella kulkevat tukit vielä irrallaan
johtopuomien välitse Pienen-Kamposen yli ja Parikankoskea alas Kamposen järveen. Sittenkun tukit on hevoskierrolla varpattu viimemainitun järven yli ja tämän
jälkeen lautattu irrallaan Puolakankoskea alas (kuv. 97,
siv. 91), varpataan ne taas höyrylaivoilla Pyhäjärven yli
Pilkanmaan kohdalle, missä ne yhtyvät Kalkkisista tulleeseen puutavaraan.
Tämän yhteydessä mainittakoon, että osa Saimaan
vesistön puita kuljetetaan rullavaunutietä myöten vedenjakajan yli Hanhijärvessä olevasta Kyylahdesta Mäntyharjun reitissä olevaan Kalaveteen.
Vuohijärven-Pyhäjärven välistä osaa varten on voimassa Viipurin läänin kuvernöörin 17 p :nä syysk. 1886
vahvistama lauttaussääntö. Mainitun säännön 3 pykälän
mukaan saapi metsäntuotteiden lauttausta harjoittaa
Vuohijärvessä ja Pyhäjärvessä koko sinä aikana vuodesta,
jolloin se vaan on mahdollista, mutta järvien välisessä
vesijaksossa ainoastaan jäänlähdöstä alkaen keväällä syyskuun 20 p:ään saakka.
Harjunjoen kautta l{ymijokeen laskevaa vesistöä var-

ten, joka kulkee nimellä Valkealan reitti, on Viipurin
läänin kuvernööri 22 p :nä marrask. 1890 vahvistanut
lauttaussäännön, joka sittemmin osittain on muutettu 1
p:nä kesäk. 1892 ja 24 p:nä kesäk. 1909 annetuilla päätöksillä. Lauttausväylä alkaa vesistön itäpisteen lähellä
olevasta Jänköjärvestä, johon, kuten aikaisemmin siv. 94
mainittiin, puutavara Vuoksen vesistöstä kuljetetaan
paternosterilaitoksella ja kahta tukkiruuhta myöten,
joista toinen kulkee Myllylammen ja I{ärelammen välisen
harjun poikki ja toinen taas Kärelammen ja Jänköjärven
välillä. Viin1emainitun järven ja Ylä-Kivijärven yli varpataan tukit !autoissa Huopasenvirralle saakka, jota
myöten tukit irrallaan kulkevat alas (kuv. 100, siv. 94).
Senjälkeen jatketaan lauttausta vesistöä pitkin aina
Kymijoelle asti siten, että tukit varpataan !autoissa
hevoskiertoa käyttämällä suvantojen yli ja uitetaan
irrallaan koskia ja virtoja alas. Uittoruuhia on seuraavissa koskissa, nimittäin: Kannuskaskessa (kuv. 102,
siv. 95), Ruokokaskessa (kuv. 103, siv. 95), Pajukoskessa
(kuv. 106, siv. 96), Jyränkaskessa (kuv. 109, siv. 97) ja
Jokelankaskessa (kuv. 110, siv. 98). Ruunakoski (kuv.
105, siv. 96) on varustettu hirsiseinillä ja muodostettu 3 m
leveäksi uittoväyläksi. Osa l{oskelankoskea on myöskin
lauttausta varten eristetty kivillä täytetyillä hirsiarkuilla.

Kuva 207.

Lauttaus Kalkkisten kaskissa 19/vn 1911.

Mitä sitten Kymijokeen tulee, niin lautataan tukit
nykyään, senjälkeen kun Kalkkisten kosket talvella
1910-1911 perattiin, !autoissa johtopuomien välitse koskia
alas (kuv. 207). Kalkkisten alimman kosken luota hinataan nippulautat höyrylaivoilla Ruotsalaisen yli, Jyrängön
virran suurempaa haaraa alas sekä l{onniveden yli Koskenniskan kohdalle. Ennenkuin l{alkkisten kosket tarkoitusta varten perattiin tapahtui lauttaus näitä myöten
irrailaan. Tukit varpattiin puomilautoissa Ruotsalaisen
yli Jyrängön virralle, jonka pienemmän uittoväyläksi
muodostetun haaran kautta tukit kulkivat irrallaan ja
sitten uudelleen puomilauttoihin yhdistettyinä varpattaviksi Konniveden yli Koskenniskan koskelle. Viimemainitun kosken yläpuolella olevasta suvannosta lautataan tukit irrallaan aina Kirkkojärvelle asti. Vesistö on
tällä välillä tarpeellisissa paikoissa varustettu johtopuo-
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n1eilla. l(aurakoskelta varpataan tukit höyrylaivoilla
J{irkkojärven, Pelinginselän ja Pyhäjärven yli Pilkanmaan kohdalle. J{apean Virtasalmen läpi kuljetetaan tukit
pyräissä, joissa on 2 a 3,000 tukkia. Pilkan1naan luota
uitetaan tukit irrallaan aina mereen saakka. Pääosa
lauttaustavaraa eli kaikki ne puut, jotka kuuluvat l{otkan
sahoille sekä l{arhulan sahalle ja puuhiomolle, kuljetetaan
itäistä päähaaraa sekä l{orkeakosken haaraa myöten, jotavastoin läntistä haaraa myöten kuljetetaan ainoastaan ne
puut, jotka kuuluvat Strömfarsin ja Stockforsin tehtaille.
Voikankosken yläpuolella on 130 m pitkä uittokanava,
jota kuitenkaan ei käytetä (kts. taulua XXI, Nidos 3).
Voikan sahoille kuuluva puutavara lautataan erikseen
Pyhäjärvestä. l{uusankosken keskhn1näisen putouksen
pohjoisrannalla on 20 m leveä uittokanava ja kosken ylimlnässä putouksessa olevan Hölsännimnen kautta kulkee
50 m pitkä uittokanava siihen lahteen, joka ylimmän ja
keskimmäisen putouksen välillä ulkonee pohjoiseen päin
koskesta. Mainittu lahti on suljettu puomeilla ja se on
tehtaan tukkivarastona (kts. taulua XXI). Sekä Myllykosken että Anjalankosken yläpuolella erotetaan näiden
koskien varsilla oleville laitoksille kuuluvat puut niistä,
jotka lautataan edelleen jokea alaspäin. Anjalankosken
luona on Inkeroisten tehtaan tulokanava yläpäässään
suojattu 168 1n pitkällä, uivalla välpällä (kts. sivua 126)
ja l{ultainkoskessa on 70 m pitkä, kivillä täytetyistä
hirsiarkuista tehty johtoseinä. Pernon haaraantumispaikan luona on lajittelulaitos, jossa kumpaiseenkin haaraan 1nenevät puut lajitellaan.
Itäiseen päähaaraan lajiteltu puutavara menee ensin
Pernon koskia alas, joista alin, Tukkiränninkoski, on
varustettu johtoseinällä, ja edelleen Laajakoskea sekä
sitä seuraavaa jokiosaa alas Parikan haaraantumispaikalle.
Viimemainitussa paikassa on I{yminlinnaan päin juokseva haara suljettu kuudenkertaisella johtopuomilla, joka
suistaa puut K.orkeakosken haaraan. Tässä sivuutetaan
ensin Petäjänkoski, jonka itärannalle on tehty 100 111
pitkä johtoseinä (kuv. 148, siv. 142), senjälkeen kulkevat
tukit Osolankoskea (kuv. 1L19, siv. 142) ja Korkeakoskea
alas. Viime1nainitussa koskessa on uittoruuhi (kuv. 152).
I{orkeakosken alapuolella olevassa suvannossa kulkevat
tukit irrallaan ihnan puomeja aina 100 m l{otkan Tiilitehdasyhtiön laiturin alapuolelle. Tästä paikasta asti
aina suuhun saakka on joki pituussuunnassaan pitkäpuOineilla ja pollareilla jaettu kahteen osaan. Lauttaus
tapahtuu läntisessä osassa aina ensimäisen, suun luona
olevan kolmen lajittelulaitoksen luokse saakka, jotavastoin
itäistä puolta käytetään laivaväylänä. Yläpuolella ylintä
lajittelulaitosta, joka on Karhunsaaren pohjoispuolella,
vaihtuvat laiva- ja lauttausväylät siten, että lauttaustavara mainitulta lajittelulaitokselta alkaen kuljetetaan
osaksi itäpuolelta päälaskuhaaraa l{arhunsaaren eteläpään luona olevalle toiselle lajittelulaitokselle, osaksi
mainitun saaren itäpuolitse kulkevaa laskuhaaraa myöten
kolmannelle lajittelulaitokselle. Sunilan merenlahdessa
ulkopuolella lajittelulaitoksia on kiinteä, sähkömoottorilla
.varustettu hinausponttuu.
Läntisessä päähaarassa tapahtuu lauttaus Pernon
haaraanhnnispaikasta Ta1nmijärveen irrallaan käyttä-

mällä johtopuomeja niissä paikoissa, missä sellaiset ovat
tarpeen. Tammijärven yli varpataan tukit Laitsalmelle,
missä ne jaetaan Strö1nforsin ja Loosarinkosken haaroihin.
Edellistä haaraa myöten lautataan puutavara irrallaan
Talvilahden kautta Suomenkylänkoskea alas ja sitä seuraavan suvannon yli Strömfarsin sahalle. Strömfarsin luona
on uittoruuhi, jota nykyään ei kuitenkaan käytettäne, senjälkeen kun saha oli saanut tarpeeksi suuren tukkivaraston
kosken yläpuolella (kuv. 155, siv. 149). Laitsalmessa Loo~arinkosken haaraan erotettu puutavara kulkee irrallaan
Hattarinvirtaa alas, yli Haitarinjärven ja saapuu Loosarinkoskelle, jossa se kulkee pohjoishaarassa olevan uittoruuhen kautta (kuv. 157, siv. 151). Tämän jälkeen kulkee
puutavara I{qrevirtaa alas ja sitten Pyhtään haaraa
Stockforsin yläpuolelle, jossa tehtaalle kuuluva puutavara
pidätetään, jotavastoin loppuosa kulkee edelleen merelle.
Stockforsin ja Stråkön koskissa on uittoruuhia. Voimassa olevan lauttaussäännön mukaan on johtopu01nien
välitse tuleva puutavara lajiteltava Ykspään saaren ja
l{orsnäsin salmen välisellä selällä, jonka jälkeen puutavara puomi- tai kiinteissä ristilautoissa hinataan I{orsnäsin salmen kautta Svartbäckin lahteen ja sieltä edelleen
Spjutsundin salmen kautta 1nerelle.
Lauttausta varten I{ymijoessa ovat vohnassa seuraavat
säännöt: I{eisarillisen Senaatin päätös 16 p:ltä huhtik.
1880, joka koskee lauttausta Asikkalan pitäjässä olevan
l{äkisalmen ja meren välisellä osalla, Viipurin läänin
kuvernöörin päätös 3 p:ltä 1naalisk. 1885 sekä l{eisarillisen
Senaatin päätös 21 p:ltä toukok. 1892, koskeva muutoksia
ja lisäyksiä ensinmainittuun sääntöön; I{eisarillisen Senaatin päätös 17 p :Itä toukok. 1895, sisältävä 1nuutoksen
alkuperäiseen lauttaussääntöön siinä kohden, mikä koskee
J{orkeakosken haaraa sekä viimemainitun viraston päätös
21 p:ltä tan1mik. 1898 ja 9 p:ltä syysk. 1908 koskeva
lau ttausta samassa haarassa. N. k. Pyhtään haaraa
varten on voimassa K.eisarillisen Senaatin 19 p :nä marrask.
1897 vahvistama lauttaussääntö, jota on osaksi muutettu
Viipurin läänin kuvernöörin päätöksellä 30 p :Itä huhtik.
1901. 16 p:nä huhtik. 1880 annetun lauttaussäännön
1 §:n mukaan saapi lauttausta harjoittaa Ruotsalaisessa
ja l{onnivedessä sekä l{irkkojärvessä, Pelinginselällä ja
Pyhäjärvessä samoinkuin l{orkeakosken haarassakin Parikan luota 1nerelle saakka koko sinä aikana vuodesta,
jolloin luonnonsuhteet sen sallivat, jotavastoin lauttaus
Kalkkisten koskissa, J{onniveden-I{irkkojärven ja Pyhäjärven-Parikan välisillä osilla on rajoitettu jäänlähdöstä
keväällä lokak. 15 p :ään. Haitarinjärvestä Pyhtään
kirkon ohi merelle juoksevassa vesistössä on l{eisarillisen
Senaatin päätöksen mukaan 19 p :Itä marrask. 1897lauttaus
sallittu jäänlähdöstä keväällä kesäkuun 15 p:ään saakka.
23 p :nä heinäk. 1902 annetun vesioikeuslain II luvun 14
§:n mukaan pitää lautattavan puutavaran olla kelvollisesti
kuorittua. J{uitenkin saatakoon halkomattomia kuusi- ja
lehtipuita sekä haloiksi, hiilenpalttoon tai kotitarpeiksi tarkoitettuja halkomatt01nia puitå lautata kuorimattOinina,
jos lauttaus saatetaan loppuun vuoden kuluessa puiden
kaata1nisesta.
Lauttauksen suhteen lisättäköön vielä, että I{ymin
Väliaikaisen Lauttausylulistyksen lauttamnan puutavaran
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tukkiyksikön suurin pituus on vahvistettu 9 m:ksi. 9-·~--11
In:n pituinen runko lasketaan kahdeksi ja 11-14 m:n
pituinen runko 4:ksi yksiköksi. Apulaislauttauspäällikön,
ins. Arne Gripenbergin, ilmoituksen mukaan on ylipitkien
runkojen luku keskimäärin noin Yz
koko uitettujen
runkojen luvusta. Lautattu puu tulee saman lähteen
mukaan vuosi vuodelta pienemmäksi, niin että esim.
20 vuotta sitten tuskin nähtiin puita, jotka olivat 10"
pienempiä latvapäässä, jotavastoin nykyään näkee puita,
jotka ovat 4", jopa 3" latvasta. Tähän ei ins. GripenbergiJ,1
arvelun mukaan ole syynä se, että vesistön metsiä muka
liiaksi haaskattaisiin, vaan syy on etupäässä siinä, että
pienempi puutavara on tullut yhä enemmän käytäntöön
paperiteollisuudessa. l{aikki puutavara, joka yhteisesti
lautataan, on varustettu omistajan merkillä lauttausyhdistyksen hyväksymän merkkikartan mukaan, josta
tässä alempana on muutamia esimerkkejä.

10

Kuva 208.

Puutavaramerkkejä.

9. Osakeyhtiö W. Gutzeit & C:o.
10. C. H. Ahlqvist.
17. Kymin Osakeyhtiö (hiomopuu).
18.
>>
(tukki).

Mitä eri vuosina lautatun puutavaran maaraan ja
ja lauttauksen kustannuksiin tulee, on ne taululla LXXX,
Nidos 3, grafisesti esitetty. Tässä n1ainittakoon vain, että
l{yminsuussa lajiteltiin v. 1876 n. 1,255,000 runkoa,
v. 1890 n. 1,540,000 runkoa ja v. 1910 n. 3,960,000 runkoa.
Vuosien 1876--1910 aikana on l{yininsuussa lajiteltu
kaikkiaan noin 68,700,000 eli n. 1, 960,000 runkoa keskimäärin vuodessa. Osa lautaitua puutavaraa on peräisin
Vuoksen vesistöstä. Siten kuljettaa toiminimi Gutzejt &
Kumpp. ennenmainitulla paternosterilaitoksella vuosittain n. 700,000 a 1,000,000 runkoa Saimaan vesistöstä
Valkealan reittiin, kun taas 0. Y. Halla ja 0. Y. Stockfors
yhteisesti ovat kuljettaneet rautateitse Mikkelistä Otavan
satamaan n. 200,000 runkoa edelleen kuljetettaviksi
Mäntyharjun uittoväylää pitkin.

Seuraavalla sivulla oleva taulukko sisältää yhdistelInän eri lauttausväyliä koskevista tiedoista, kuten väylän
pituudesta, lauttauslaitteista y. 1n. Taulukkoon otettujen
päälauttausväylien yhteinen pituus on n. 2,000 kn1.
T'aululla LXXX ihnoitetut tilastolliset tiedot ovat otetut
lauttausyhtiön kertmnuksista.

Lauttauksen historia alkanee siltä ajalta, jolloin ensimäiset
vesivoimalla käyvät sahat rakennettiin. Koska nämät olivat
pieniä ja niitten tuotanto oli rajoitettu yleisillä määoli myöskin lauttaus tietenkin pieni ja sitä harjoHettiin
ainoastaan sahojen läheisyydessä olevissa vesistöissä.
Saatavissa olevien asiakirjojen mukaan sai tirehtööri Abraham
r:,u''"uuvi 26 p :nä kesäk. 1777 Kuninkaalliselta Kauppakollegio1ta
rakentaa heti Vuohijärven yläpuolella olevan Voikosken
länsirannalle hienolehtisen, kaksiraamisen >>sahamyllym. Tähän
aikaan oli itärannalla jo toinenkin saha, jonka omistivat muutamat Haminan kauppiaat (kts. siv. 89). Jo aikaisemmin eli 17 p.
kesäk. 1755 antoi sama virasto luvan rakentaa Kymijoessa olevan
}Vlyllykosken länsirannalle 4-raamisen saha,n ja 20 p. tammik.
1776 antoi Heinolan maaherra päätöksen, joka koski toista
Koskenniskan koskessa aikaisemmin olevaa sahaa. Kunink.
vahvisti maaherran päätöksen 12 p. lokak. 1779.
toinen Koskenniskassa olevista sahoista mainitaan
1800-luvun alkupuolelta olevissa asiakirjoissa. Sahan omisti
silloin kreivi De Geer. Muista varhemmalta ajalta olevista vesisailoista mainittakoon: Haapakosken saha Laukaan pitäjässä,
saanut erioikeutensa 25 p. heinäk. 1811 ja 2 p. toukok. 1827
sekä verotettu 4 p. huhtik. 1834 ja oikeutettu 2-raamisella sahalla
vuosittain sahaamaan 2,500 runkoa (saha on myöhemmin laajennettu ja muutettu höyrysahaksi, kts. siv. 52); Kuorekosken saha
Rautalammilla (saanut erioikeutensa 13 p. huhtik. 1839, verotettu
maalisk. 1840, kts. siv. 44); Kannonkosken saha Saarijärven
reitissä (saanut erioikeutensa 25 p. huhtik. 1837, verotettu 10 p.
huhtik. 1840, oikeutettu 2 raamilla sahaamaan 10,000 tukkia
vuosittain, kts. siv. 21); Karikonkosken saha Jämsän reitissä
erioikeutensa 20 p. heinäk. 1836, verotettu 23 p. elok.
1838, oikeutettu 2 raamilla sahaamaan 3,000 runkoa vuosittain,
kts. siv.
· Läsäkosken saha, rakennettu 1839 (kts. siv. 80)
sekä Muuramen vesisaha, rakennettu 1851 (kts. siv. 55).
Yllämainitut samoinkuin muut vesistössä olevat sahat saivat
luultavasti tarpeelliset puunsa lauttaamalla. Lauttausta harjotettiin jo 1800-luvun edellisellä puoliskolla useissa Kymijoen ja
Päijänteen lisävesissä, kuten käy selville vanhoissa asiakirjoissa
mainituista Uittoruuhista y. m. annetuista tiedoista. Erittäinkin
Mäntyharjun reittiä käytetyn lauttausväylänä. Puulaveden
laskemista koskevissa asiakirjoissa mainitaan, että Pytinkoskea v.
syvennettiin melkoisen tukkilauttauksen helpottamiseksi
siv. 90) ja insinöörikapteeni lVIunckin v. 1836 antamien tietojen mukaan oli Voikosken sahan omistaja 1700-luvun lopulla
kaivattanut kanavan Ylä-Räävelinjärven ja Juolaveden välille
aikomuksena lautata tukkeja kyseessä olevalle sahalle (siv. 88).
käy ins. Forstenin ja rakennusmestari Vikblomin Kissakosken kanavarakennusta koskevista työkertomuksista selville
siv.
että Voikosken sahan silloinen omistaja, kauppaneuvos Bruun, vuosina 1849---1850 lauttasi >>tuhansittain sahaPuulavedestä.
Kirjelmässään 14 p :Itä syysk. 1835 ehdotti Vaasan läänin
kuvernööri Koskenperkausjohtokunnalle muutamien Laukaassa
olevien koskien perkaamista niin laajalta, että tukkilauttojen ja
!autojen lauttaus Päijänteeseen kävisi mahdolliseksi.
Hämeen läänin kuvernöörin painetussa päätöksessä 13 p :Itä
maalisk. 1886, joka koskee lauttausta Jämsän reitissä, on sivulla 9
seuraavat tiedot Rekolankoskesta, jotka tiedot on ottettu piiriinsinööri Robert Charpentierin katselmuspöytäkirjasta, nimittäin:
>>Tällaisia (uittoruuhia) löytyy jo vanhastaan kaksi, joista länsirannalla oleva on sahanomistajan teettämä ja lähempänä itärantaa oleva on peräisin jo edelliseltä vuosisadalta» j. n. e.
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Vesijakson nimi

Puutavara kuljetetaan lautoissa,
osaksi varppaamalla ja käyttämällä hevoskiertoa tai höyrylaivaa, osaksi hinaamalla höyrylaivalla, seuraavissa suvannoissa:

1

Viitasaaren reitin
päävesijakso

Kolimajärvi, Ylä-Keitele,
Ala-Keitele, Kuhnamojärvi

Äänekoski

Saanijärven lisävesi
Kivijärven reitti

Kivijärvi, Vuosijärvi

Saanikoski
Huopanankoski
nava)

Saarijärven reitti

Pääjärvi, Saarijårvi

Pyhäjärven lisävesi

Kuhnamojärven-Vatiajärven vesijakso
Rautalammin reitti

Hirvijärven lisävesi
1(utanveden lisävesi
Suonteenselän lisävesi
Sonkarin lisävesi

Saraveden--Leppäveden
--Haapakosken vesijakso

Muurajärven lisävesi
Jämsän reitti

Kuhnamojärvi, Vatiajärvi,
Saravesi
Pielavesi, Nilakka, Rasvanki,
Virmasvesi, Iisvesi, Niinivesi, Miekkavesi, Koskelovesi, Lonkari, Äijävesi,
Tallinvirta,
Hankavesi,
Konnevesi, Liesvesj, Vanginvesi, Kynsivesi, Leivonvesi, Kuusvesi, Saravesi

Saravesi, Leppä vesi, Päijänne

Jämsänkoski-Päij änne

Lummeneen--Vesijaon
lisävesi

1)

Suonne,
järvi

Angesselkä,

Jääs-

Vesijärven lisävesi

Vesijärvi

Päijänne
Mäntyharjun reitti

Pyhäveden lisävesi

Päijänne
Kyyvesi, Puulavesi, Liekonvesi, Ryökäsvesi, Lahnavesi, Juolavesi, Sarkavesi,
Vuohijärvi
Kalavesi, Pyhävesi

Valkealan reitti

Kivijärvi

Kymijoki

l

140

(uittoka-

120
21
30

Korkeakoski, Ala-Koivukoski, Lapinkarinkoski,
Siil~akoski ( · ittokanava)
Katvanto u

213

Kerkonkoski

20
48
38

Keski-Haapakoski

23

Muurakoski
, Kintauskoski, Koskensaaren
koski, Karikonkoski, Hankakoski, Kalliokoski, Väänekoski, Rekolankoski,
Jämsänkoski
Kivikoski, Kotakoski, J okelankoski, Hassinkoski

40
94

Ylä-1\fyllykoski, Sahakoski,
Ala-1VIyllykoski,
Kasiniemenkoski, Kaukelankoski,
Arrakoski, Vierunkoski
Joutsankoski, Hotilan-Myllykoski, Kirveskoski, Ammalankoski, Ylä-Tainionkoski

80

Läsäkoski, Kissakoski, Siikakoski, Verlankoski

Keiteleessä on Kyminjoen
suussa niputuslaitos.
Äänekosken luona on tukkivarasto.
Keiteleessä on Keihärinkosken alapuolella niputuslaitos.

Iisvedessä on Suonnejoen
suussa tukkivarasto.

Ylä-Haapakosken alapuolella on lajittelulaitos.
Keski-Haapakosken alapuolella on tukkivarasto.
Ala-Haapakosken alapuolella on 4 niputuslaitosta,
tukkivarasto ja lajittelulaitos.
Jämsänkosken alapuolella
on niputuslaitos.

60

115

125
164

26

Kannuskoski, Ruokokoski,
Ruunakoski (uittokanava),
Pajukoski, Jyränkoski, Jokelankoski
Loosarinkoski, Strömfors,
Stockfors, Stråkön koski,
Korkeakoski

Muist.

57

36

Kalkkisten kosket-Jyränkö,
Jyränkö-Koskenniska,
Kaurakoski--Pilkanmaa,
Stockfors-Svartbäckin
lahti

Uittoväylä on laskettu Kyminsuuhun saakka.
km ja Laitsalmelta Strömforsiin 6 km.

16
105

Hietamankoski
Parantalan koski
Kuusankoski

Haringankoski, Savikoski
Kutanvesi
Suonteenselkä

Isojärven vesijakso

Sysmän reitti

Pääuittoväy' lien
pituus
km

1

Uittoruuhia on seuraavissa
koskissa:

Suonteen ja Vahvajärven välillä on Tuukkalan uittokanava, jota ei enään
käytetä.
Vesijärven kanavan kautta
kuljetetaan nippulauttoja.
Läsäkosken, Siikakosken ja
V crlankosken yläpuolella
on tukkivarastoja.
Kuolimojärven, Kalaveden,
Jokilahden ja Myllylammen välillä on tukinkuljetuslaitos.

112

184 1)

Nippulauttoja kuljetetaan
Kalkkisten koskissa ja Jyrängön virrassa.
Jyrängön ja Voikan alapuolella on tukkivarastoja.
Kuusankosken,
Myllykosken, Anjalan, Stockforsin
ja Strömfarsin yläpuolella on tukkivarastoja.
Anjalan ja Pernon yläpuolella, Laitsalmen ja Kyminsuun luona on lajittelulaitoksia.

Pernon haaraantumipaikalta Stockforsin kautta Suomenlahteen on matkaa 36
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Jo 1860-luvun alkupuolella, jolloin valtio rakennutti Päijänteeseen pohjoisesta päin laskevissa vesistöissä lauttausväyliä, oli
olemassa yksityisten henkilöitten rakennuttamia uittoruuhia Äänekoskessa, Kuusankoskessa ja Parantalan koskessa; viimemainitussa koskessa 2, jotka v. 1864 olivat aivan rappeutumistilassa.
Tukinuitto alkoi suuremmassa määrässä vasta 1800-luvun
jälkipuoliskolla, sittenkun yhä kasvava harrastus metsien käyttöön oli saanut valtion ryhtymään käytännöllisiin toimenpiteisiin.
Tammik. 14 p. 1851 julkaistiin keisarillinen julistus väliaikaisen
metsänhoitoviraston perustamisesta Suomeen ja syysk. 9 p.
samana vuonna annettiin määräys, joka koski maan metsiä ja
vesivoiman käyttämiä sahoja. Lisämääräyksen kautta syysk.
1 p:ltä 1857 annetaan lupa höyryvoiman käyttämien sahojen
rakentamiseen, ja huhtik. 9 ja 10 p. 1861 päivätty uusi määräys
sisältää tarkempia ohjeita sahalaitosten perustamisesta 1).
1860-luvulla alettiin valtion kustannuksella perata uittoväyliä ja rakentaa lauttauslaitoksia Kymijoen vesistössä. Ensimäinen suurempi tällainen työ suoritettiin vv. 1862-1865 Päijänteeseen pohjoisesta laskevissa vesijaksoissa. Tällöin perattiin
suuri joukko koskia Viitasaaren reitissä Elämäjärven ja Kolimajärven välillä, Kolimajärven ja Keiteleen välillä sekä Kivijärven
ja Keiteleen välillä, Saarijärven reitissä Pääjärven ja Kuhnamojärven välillä, Rautalammin reitissä Pielaveden ja Saraveden
välillä sekä reittien yhteisessä laskussa Kuhnamojärvi--Päijänne.
Vanhat, aikaisemmin muutamiin koskiin tehdyt venekulkukanavat ja vetotiet näitten varsilla korjattiin. Yksityisten henkilöitten Äänekoskeen, Kuusankoskeen ja Parantalan koskeen
aikaisemmin rakentamat uittorännit rakennettiin uudestaan ja
uusia rännejä tehtiin, yksi Elämäjärven ja Kolimajärven välille,
yksi Hietamankoskeen ja kaksi Mustalammin ja Mahlujärven
välille; viimeksimainittuun vesijaksoon rakennettiin myöskin
kaksi säästöpatoa. Sen ohessa tehtiin näitä uittoväyliä pitkin
johtopuomeja ja niitten kiinnittämistä varten tukkiarkkuja,
kiinnitysankkureita y. m. Kustannukset kaikista näistä töistä
nousivat 109,518: 68 smk:aan. Valtion teettämien lauttauslaitosten ylläpidon lienee puutavarain omistajat sittemmin ottaneet
huoleksensa. Kuitenkin suoritettiin vielä v. 1886 yleisillä varoilla
Parantalan kosken rännien uudestaanrakentaminen; tätä varten
käytettiin 996: 31 smk.
Kysymys Kymijoesta lauttausväylänä oli 1860-luvun alkupuolella virastoissa päivän polttavana kysymyksenä, ja H. K.
M:nsa armollisessa' käskykirjassa huhtik. 19 p:ltä v. 1861 (kts.
siv. 223), joka koski joen tutkimista, jotta saataisiin selvä siitä
sopiiko se purjehdittavaksi kulkuväyläksi, käsketään nimenomaan tutkia sopiiko joki myöskin uittoväyläksi.

Ensimäincn suurempi uitto jokea myöten tapahtui syksyllä
1870. Eräs norjalainen Aslak Holmsen oli nimittäin tammik.
1868 tehnyt välikirjan tukkien ostosta Päijänteen ympärillä
olevista ruununmetsistä. Välikirja siirrettiin keväällä 1870 silloiselle varakonsuli Ahlqvist'ille ja kauppahuone Hackman &
Kumpp :lle, jotka samana vuonna rakennuUivat höyrysahan
Kotkaan~). Saadakseen tietää käykö uitto pitkin jokea päinsä,
antoi varakonsuli Ahlqvist koetteeksi uittaa alas vanhan saunan
hirret ja kun tämä onnistui ja puut vahingoittumattomina saapuivat alas sekä Anjalankoskesta että Korkeakoskesta, saatiin
asianomainen lupa uittaa ostetut puut alas Kymijokea ja Korkeakosken haaraa pitkin merelle. Valtion kustannuksella perattiin
ja kuntoonpantiin kyseessä oleva uittoväylä 1870-luvun alkupuolella ja puutavarain omistajilla kannettiin veroa 2 penniä
tukkia kohti lauttauslaitosten käyttämisestä. Muitten töitten
ohessa tehtiin v. 1873 Kuusankoskeen välppä siinä olevan tehdasrännin suojelemista varten ja vv. 1872 ja 1873 Anjalankoskeen
välppä, osaksi tehdaskanavan, osaksi koskessa olevien lohikalastuslaitteiden suojelemista varten tukinuittoa vastaan.
Maalisk. 24 p. 1873 julkaistiin armollinen määräys metsäntuotteiden uittamisesta ja jo samana vuonna päätti Senaatti
luovuttaa konsuli Ahlqvist'ille sekä toiminimille Hackman &
Kumpp. ja Gutzeit & Kumpp. kaikki joessa olevat lauttauslaitokset korvausta vastaan, joka oli 75 °/o todellisista kustannuksista. Luovutussumma määrättiin jälkeenpäin 37,000 markaksi ja oikeutettiin yllämainitut toiminimet, jotka toiminimi
Wahl & Kumpp :in kanssa olivat päättäneet muodostaa erityisen
lauttausyhtiön, kantamaan 3 pennin maksu jokaiselta joessa
uitetulta tukilta. Yhtiö, joka otti nimekseen Kymin Lauttausyhtiö, muodostettiin ehdollisesti elok. 27 p. 1873, mutta yhteisUi
lauttausta harjoitettiin jo v. 1872 ja samana vuonna järjestettiin
puitten lajittelu Kyminsuuhun.
Vuosina 1870---1875 perustettiin 6 suurta höyrysahaa Kotkaan
ja lauttaus joessa lisääntyi vuosi vuodelta kuten taulusta LXXX
lähemmin näkyy. Uuden heinäk. 23 p:nä 1902 annetun vesioikeuslain määräysten mukaan on Kymijoen Lauttausyhtiö nyttemmin järjestetty uudestaan koko vesistön käsittäväksi lauttausyhdistykseksi, jonka nimenä on Kymin Lauttausyhdistys. Tämä
on muodostunut Kymin, Pohjois-Päijänteen ja Mäntyharjun
Lauttausyhtiöitten yhteenliityttyä ja alkoi, odottaessaan sääntöjensä vahvistusta toimintansa tammik. 1 p. 1908 nimellä >>Kymin Väliaikainen Lauttausyhdistys>> (>>Kymmene Interims Flottningsförening>>).

2)

1)

Herman Hultin, Historik öfver Kotka stad, Kotka 1904,
siv. 39.

Herman Hultin, Historik öfver Kotka stad, Kotka 190t1,
siv. L13.

XI. Laitoksia kalastusta varten.
Vaikkakaan kalastus J{_yinijoen vesistössä ei ole paaelinkeinona, on sillä kuitenkin suuri Inerkitys kansan
taloudellisessa elämässä, varsinkin asuj ai1nille 1nonien
suurien järvien luona. J{_alastusta harjoitetaan pääasiallisesti vaan omaa tarvetta varten; ainoastaan J{_ymijoen
suuhaaroissa kalastetaan ammattimaisesti 1nyyntiä varten. Useissa vesistön koskissa harjoitetaan vilkkaasti
urheil ukalastusta.
Monissa suurissa järvissä pyydetään yleisesti nuotalla
muikkuja, 1nutta 1nyöskin kuoreita (Päijänteestä), siikaa,
lahnaa (Vesijärvestä) y. m. tavallisia kalalajeja saadaan

nuotalla, verkolla, rysällä ja katiskalla. J{_oskissa pyydetään lohta, siikaa y. m. nuotalla, 1nerralla ja padolla.
Lähemmin selittä1nättä kalastustapoja ja pyydyksiä
käsittelemme seuraavassa lyhyesti suurem1nissa koskissa,
varsinkin J{_ymijoen suuhaaroissa olevia tärkeimpiä kalastuslaitteita.
Joen itäisim1nässä laskuhaarassa, Karkeakosken haarassa, pääsee kala nouse1naan ainoastaan Korkeakosken
alle, sillä kosken jyrkkä kallioseinä estää ylemmäksi nouseInisen. J{_osken alisessa suvannossa saadaan lohta, siikaa
y. 1n. tavallisella nuotalla. Tämä lasketaan niin lähelle
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putousta kuin mahdollista ja vedetään sitten joen itärannalle kaltevaa puulavaa myöten, joka on tehty joen
1nuodostamalle hiekkapenkereelle.
Hovijoen haara on matala ja sen vesimäärä vähäinen,
jonka takia kala nousee sen kautta pääasiallisesti tulvan
aikana. Rautatienkaskessa on kalastusta varten patoj a,
n1itkä ovat rakennetut poikki vesijakson (kts. taulua
XVIII) ja rakenteensa puolesta ovat samankaltaiset kuin
tällaiset laitokset joen muissa koskissa.

Kuva 210.

Kuva 209.

Yksinkertainen pato Pykinkoskessa
(Pernon kosket) 17/x 1908.

l{yinijoen suuhaaroista on kalarikkain Langinkosken
haara, jonka kautta juoksee Inyöskin suurin vesi1näärä.
Sekä tämän haaran alim1nassa koskessa että itäisen päähaaran n1onessa 1nuussakin koskessa aina Pernon koskille
saakka harjoitetaan vilkasta lohi- ja siikakalastusta.
Useimmat kalastuspaikat kuuluvat sitten vuoden 1847
Suomen valtiolle, joka mainittuna vuonna sai niiden
käyttöoikeuden 1naksamalla vuotuista veroa Valan1on
luostarille, n1illä aikaisemmin oli laajat kalastusoikeudet
kyseessä olevassa jokihaarassa 1). Langinkoskessa kalastetaan keisarillista keittiötä varten, jota vastoin valtion
kalastusoikeudet muissa koskissa ovat yksityisten vuokraamia.
Itäisessä päähaarassa harjoitetaan lohi- ja siikakalastusta osaksi padoilla, osaksi nuotan vedolla koskien
rannoissa olevissa pienissä keinotekoisissa suvannoissa.
Yksinkertaisiminat padot ovat tehdyt muutamista
kivillä täytetyistä hirsiarkuista, jotka ovat asetetut riviin
kosken poikki määrätyn välimatkan päähän toisistaan.
Arkut ovat vaakasuorassa tasossa tasakylkisen kolmion
Inuotoisia ja niiden kärki on asetettu vasten virtaa.
Arkkujen väliin on tehty pystysuora seinä riu'uista (kuten
neulapadoissa) tahi säleistä. J{eskellä seinää on aukko
ja tämän yläpuolelle asetetaan varsinainen pyydys, joka
on säleistä tehty häkki. Tämänkaltainen yksinkertainen
pato näkyy kuvassa 209 ja kuvassa 210 on kaksi häkkiä,
joista toisesta näkyy sen alapää, toisesta sivu.
J{uvassa 211 on pohjapiirros toisellaisesta padosta.
Tässä on arkkujen välillä kaksi riukuseinää A ja B.
1 ) Herman Hultin, Historik öfver Kotka stad, Kotka 1904,
sivu 37.

Häkkiä lohi- ja siikakalastusta varten 2-Ihv 1911.

Yläseinän yläpuolelle ovat häkit C asetetut ja alaseinän
B:n luona on myöskin pyydyksiä D. Nämät ovat pyramiidin 1nuotoisia pusseja (n. k. rum1a), jotka ovat kudotut
hamppulangasta kuten verkot sekä kiinnitetyt puuramniin
seinän tasossa. !{ala, joka aukon E:n kautta tulee seinien
A:n ja B:n väliin, pyrkii virtaa ylös ja joutuu häkkiin C,
tai painaa virta sen alaspäin ruonaan D, jonka vedenpaine pitää pingoitettuna virran suuntaan.

Kuva 211. Kaksiseinäinen pato kahdenlaatuisilla pyydyksilHi.
(Otettu U. T. Sireliuksen, Suomalaisten Kalastus III:sta, siv. 403).

Muutamissa koskissa on uppoarkkuja ja seiniä kahdessa rivissä ja häkit ovat tällöin asetetut ylen1pään,
ruonat alempaan riviin.

Kuva 212.

Patoja Siikakosken itähaarassa 231Iv 1911.
30
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Patoja on Pernon-Parikan-Langinkosken taipaleella seuraavissa koskissa, nim. Pernon koskien alimmaisessa putouksessa (Pykinkoskessa, kuva 209), Siikakoskessa, Ränninkaskessa ja Langinkoskessa.
I{olmihaaraisessa Siikakaskessa (kts. taulua XVIII)
on patoja molemmissa reunimmaisissa haaroissa. Kuva
212 näyttää laitokset itäisimmässä haarassa. Ränninkaskessa (taulu XVIII) on itärannalla patoja kahdessa
rivissä, kuten allaolevasta kuvasta 213 sekä kuvasta 142,
siv. 137 näkyy.

maihin. Nuotan eli vadan yläpää on kiinnitetty salkoon
ja alapäässä on köysi (kts. kuvaa 216). Painona käytetään
kiviä tahi rautavitjoja.
Vadalla pyydetään kaloja yleisesti Langinkoskessa
(kuva 215, taulu XVIII), Ränninkaskessa (taulu XVIII),
Siikakaskessa (taulu XVIII) ja Koivukaskessa (taulu
XVIII).

Kuva 215.

Kuva 213.

Patoja Ränninkoskessa 23/rv 1911.

Laitokset Langinkoskessa näkyvät taul. XVIII sekä
kuvasta 144, siv. 138.
Toinen tapa, millä kalastusta yleisesti harjoitetaan
Kymijoen suuhaaroissa, on, kuten mainittiin, nuotanveto keinotekoisissa suvannoissa, mitkä tavallisesti muodostetaan rannasta koskeen ulkonevan, kivillä täytetyn
hirsiarkun avulla (kuva 214), ja joihin suvantoihin kala
pysähtyy lepäämään. Arkkujen alapuolelle on tehty
kalteva puupennanto, jota myöten nuotta vedetään

Langinkoski (vastavirtaan) 23/rv 1911.

Itäisten laskuhaarain kalastuslaitteista mainittakoon
valtion Langinkoskeen rakennuttama kalansiitoslaitos
lohen- ja siianmädin haudottamista varten.
Kymijoen läntisessä laskuhaarassa kalastetaan sekä
padoilla että vadoilla.
Ahvenkosken haaran viimeisissä koskissa, Merikaskessa
ja Savukaskessa pyydetään lohia ja siikoj a pääasiallisesti
vadoilla. Tätä varten on edellisessä koskessa 7, jälkimmäisessä koskessa 6 keinotekoista suvantoa (kts. taulua XVII). I{ummassakin koskessa on sitäpaitsi joitakuita
pieniä patoja, joissa pääasiallisesti pyydetään nahkiaisia ja muuta pientä kalaa.

1

Kuva 216. Vata nuotanvetoa varten (otettu U. T. Sireliuksen
julkaisemasta Suomalaisten Kalastus II, siv. 152).

Kuva 214.

Koivukoski (vastavirtaan)

24/IV

1911.

Lanakoskessa ja Uuspykissä, jotka kumpainenkin ovat
lyhyitä jokihaaroja, on vesijakso suljettu arkku- ja neulapadoilla sekä merroilla (kts. taulua XVII). Uuspykin
haaran padossa pyydetään lohia ja siikoj a, Lanakosken
padossa merelle pyrkiviä ankeriaita.
Kaksihaaraisessa Kuuskoskessa on myöskin patoja
molemmissa haaroissa lohi- ja siikakalastusta varten
(kts. taulua XVI ja kuv. 160, siv. 154).

235

Pyhtään haarassa on nykyään patoja ainoastaan
Stråkön kaskessa (kts. taulua XVI ja kuv. 169, siv. 158).
Ennen Stockforsin laitosten rakentamista oli Pyhtään
haara n. k. Pappilankosken kohdalla suljettu padoilla 1)
lohen ja siian pyyntiä varten. Stockforsin tehtaan luona
on kaskessa puinen kalaporras (kts. kuv. 168, siv. 158).
Tammijärven ja J(uuskosken sekä Kurevirran välisissä jokihaaroissa estävät kiinteät tai liikkuvat padot
Strömfarsissa ja Laasarissa (taulu XVI) sekä Paaskaskessa
(taulu XVII) kalan ylen1mäksi nousemisen. Näistä lienee
kuitenkin Paaskosken pato (kuva 158, siv. 152) tulvan
aikana auki.

F

Että rahvas aikaisemmin on harjoittanut sangen laajaa kalastusta Kalkkisten koskissa, jotka v:sta 1886 alkaen ovat olleet
vuokralla Kalkkisten Metsästys- ja Kalastusseuralla, näkyy siitä,
että Koskenperkausjohtokunta v. 1833 oli pakoitettu pyytämään
Hämeen läänin maaherraa kieltämään sakon uhalla kenenkään
asettamasta kalastuslaitteita perattuihin haaroihin. Kalkkisten
kyläläiset olivat nimittäin kaikkialle koskeen, sen syvimmille
kohdille lyöneet kalojen pyyntiä varten paaluja, joihin oli vitsoilla kiinnitetty kuusenhakoja.

[!]
B

Kuva 217.

Lohiarkku (asema, poikkileikkaus ja
pituusleikkaus).

Viimeksimainitussa kaskessa on lohenpyyntiä varten
n. k. lohiarkku, kuva 217. Tämä on neliskulmainen, hirsiseinäinen ja pohjaton laatikko B. Se on rakennettu padon
F:n alapuolelle ja on rännin A:n kautta yhteydessä yläpuolisen veden kanssa. Arkun alle on tehty padon alapuolisen vedenpinnan yli ulottuvilla matalilla syrjillä
varustettu lankkupern1anto siten, että arkun seinien alareunan ja permannon väliin jää Inatala aukko. l{un
luukku E avataan, täyttyy arkku B osaksi vedellä ja
samalla syntyy voimakas virta pohjan C:n syrjien yli.
!{ala pyrkii tätä keinotekoista virtaa ylös ja joutuu siten
arkkuun, minne se pysähtyy lepää1nään. Tavan takaa
suletaan luukku E, vesi juoksee pois ja pyydys koetaan
sen katossa olevan ·aukon D:n kautta.
1)

Tämänkaltainen laitos, jolla pyydetään sekä lohia
että merelle pyrkiviä ankeriaita, on Strömfarsin kaskessa
ja ennenkuin neulapato rakennettiin Loosarinkosken pohjoishaaraan, oli tässäkin lohiarkku. Loosarinkoskessa
.kalastettiin myöskin aikaisemmin padoilla.
Läntisessä päähaarassa ei äskenmainitun kolmen kosken yläpuolella liene isompia laitteita kalastusta varten.
J akamattomassa joessa Pernon haaraantumispaikan
yläpuolella voi kala nousta aina Anjalankaskelle saakka,
mutta tässä estää jyrkkä putous ylemmäksi nousemisen.
Anjalan ja Pernon haaraantumispaikan välisellä taipaleella pyydetään kaloja Ahvion alimmassa kaskessa pienillä padoilla ja Anjalankosken alla vadoilla.
Mitä kalastukseen Anjalankosken yläpuolella tulee,
niin käytetään järvissä pääasiallisesti rysää, verkkoa ja
nuottaa, jotapaitsi l{alkkisten ja Mankalan kaskissa harjoitetaan urheilukalastusta.

U. T. Sirelius, Suomalaisten Kalastus III, siv. 402.

Kymijoen lisävesissä pyydetään taimenta, järvilohta,
siikaa y. m. useassa kaskessa padoilla ja n1erroilla, jotapaitsi monessa paikassa harjoitetaan urheilukalastusta.
Laitoksista ovat seuraavat tärkeimmät:
Rautalammin reitissä on patoja Keilankaskessa (kuva
42, siv. 45) ja Hannulankaskessa (kuva 44, siv. 46).
Pohjoisten reittien yhteisessä laskussa KuhnamajärviPäijänne on patoja Kuusankaskessa (kuv. 21, siv. 34),
Kuhankaskessa (kuva 49, siv. 50) ja Haapakaskessa.
Saarijärven reitissä on pieniä kalastuslaitteita Majakaskessa. Tässä oleva, sivulla 28 mainittu pato, joka
aikaisemmin esti kalan nousemisen, on nykyään aivan
rappiotilassa.
Viitasaaren reitin laskussa, Äänekaskessa, on, kuten
sivulla 20 mainittiin, patoon tehty kalaporras, mutta
tämä ei kuitenkaan liene tarkoitustaan vastaava.
Mäntyharjzzn reitissä on kalanpyyntiä varten pienempiä laitteita Läsäkaskessa, Siikakaskessa (kuva 92, siv. 89)
ja Haarakaskessa (kuva 93, siv. 90).
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