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Tiivistelmä  

Luonnonmukainen elinympäristö ekologisena kompensaationa virtavesissä  

 

Rakennettu luonnonmukainen elinympäristö voi edistää vaelluskalojen poikastuotantoa vesivoimalai-
toksen tai muun patorakenteen yhteydessä. Elinympäristö toimii samalla kokonaisen ekosysteemin pe-
rustana. Tyypillisesti vesivoiman rakentamisessa on menetetty huomattavasti virtavesien eliöstölle so-
veltuvaa elinympäristöä, jota luonnonmukaiset ratkaisut voivat korvata osana ekologista 
kompensaatiota. Toimenpiteellä voidaan siis parantaa rakennetun vesistön ekologista arvoa ja tilaa. 

Tässä raportissa kuvataan Imatran kaupunkipuron suunnittelu- ja rakennusvaiheet sekä raportoidaan 
seurannan tulokset rakennusvaiheen jälkeen. Imatran kaupunkipuron suunnittelussa korostettiin puron 
soveltuvuutta taimenelle sopivana elinympäristönä. Vaikka kaupunkipuroa ei ole suunniteltu vaellusrei-
tiksi, käytettyjä suunnitteluperiaatteita voi soveltaa suoraan myös luonnonmukaisiin ohitusuomiin. 

Imatran kaupunkipuro valmistui vuonna 2014 puistomaiselle alueelle ja joutomaalle Imatrankosken 
voimalaitoksen läheisyyteen. Puro on noin yhden kilometrin mittainen ja sen leveys vaihtelee 2–10 met-
rin välillä. Uoman suunnittelussa huomioitiin erilaisten elinympäristöjen ja taimenen kutu- ja poikasalu-
eiden lisäksi myös maisemalliset tekijät ja soveltuvuus virkistyskäyttöön. Imatrankosken padon putous-
korkeus, 24 m, ja käytettävissä oleva alue pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman hyvin. Lisäksi 
mutkittelemalla uomaa sen pituus voitiin maksimoida. Uoman materiaalina käytettiin (vaihtelevan ko-
koista) soraa, isompia kiviä sekä puumateriaalia. Kaupunkipuron virtaama on kesäaikaan noin 250 l/s ja 
talvella noin 100 l/s. 

Tavoite purosta taimenen lisääntymisympäristönä näyttää toteutuneen, sillä taimen ja muutkin kala- 
ja eliölajit ovat ottaneet puron käyttöönsä. Imatran kaupunkipurossa taimenen lisääntyminen on onnistu-
nut jopa odotuksia paremmin ja poikastiheys on korkeampi kuin vastaavissa luonnonpuroissa. Kaupun-
kipuron pinta-ala on huomattavan vähäinen verrattuna valtavaan määrään patoamisen seurauksena me-
netettyä koskipinta-alaa. Rakennettu luonnonmukainen elinympäristö kuitenkin tarjoaa uhanalaiselle 
taimenelle soveltuvaa elinympäristöä. Jokaista luonnossa syntynyttä yksilöä voidaan pitää lajin kannalta 
tärkeänä. Pohjaeläimistö on runsastunut lajirikkaudeltaan joka vuosi. Samalla pohjaeläinten lukumäärä 
on moninkertaistunut neljän tarkkailuvuoden aikana.  

Luonnolle, lajistolle ja ekosysteemeille aiheutettujen haittojen vähentäminen on tulossa myös ole-
massa olevan vesivoiman vastuulle. Pelkät kalataloudelliset kompensaatiot tai pelkkä kalatie eivät riitä 
ratkaisemaan ongelmia, jotka vesirakentaminen ja vesivoima ovat aiheuttaneet erityisesti soveltuvien 
elinympäristöjen määrälle ja laadulle. Imatran kaupunkipurolta saadut tulokset rohkaisevat jatkossa nos-
tamaan erilaiset rakennetut luonnonmukaiset elinympäristöt ja kompensaatiohabitaatit toimivaksi vaih-
toehdoksi virtavesien tilan parantamisessa.  

 

Asiasanat: luonnonmukainen vesirakentaminen, ohitusuoma, rakennetut vesistöt, vaelluskalat, taimen, 
virtavedet, elinympäristö, kompensaatio 
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Sammandrag 

Naturenlig livsmiljö som ekologisk kompensation i vattendrag 

Den byggda naturliga livsmiljön kan befrämja yngelproduktionen av vandringsfiskar i anslutning till ett 
vattenkraftverk eller annan dammkonstruktion. Samtidigt fungerar livsmiljön som grund för hela ekosy-
stemet. Vanligtvis, vid byggandet av vattenkraft, har en stor del av livsmiljön som är lämplig för organ-
ismer i rinnande vatten förlorats. Med naturenliga lösningar kan en del av dem ersättas som ekologisk 
kompensation. Åtgärden förbättrar därför det ekologiska värdet och tillståndet av den byggda vattenmil-
jön. 

Denna rapport beskriver design- och byggfasen av Imatra stadsbäcken och rapporterar resultatet av 
uppföljningen efter byggskedet. I planeringen av bäcken betonades fungerandet som en lämplig livs-
miljö för öring. Bäcken har inte syftats som en vandringsväg men planeringsprincipen kan även applice-
ras direkt på naturenliga omlöp. Stadsbäcken i Imatra färdigställdes 2014 i ett parkliknande område och 
ett impediment nära kraftverket Imatrankoski. Bäcken är cirka en kilometer lång och varierar i bredd 
från 2 till 10 meter. Förutom olika livsmiljöer och öringens lek- och yngelområden togs även hänsyn till 
landskapet och lämplighet för rekreation i planeringen av bäcken. Imatrankoski-dammens fallhöjd, 24 
m, och det befintliga området utnyttjades på bästa sätt. Genom att göra bäcken slingrande kunde dess 
längd maximeras. Som material till fåran användes grus och stenar av varierande storlek samt trä-
material. Bäckens flöde är cirka 250 l/s på sommaren och cirka 100 l/s på vintern. Syftet att bäcken ska 
vara ett reproduktionsområde för öring verkar ha uppnåtts, eftersom öring och andra fiskarter och organ-
ismer har tagit över bäcken. I bäcken har öringens reproduktion varit ännu bättre än förväntat och tät-
heten av yngel är högre än i de jämförda naturliga bäckarna. Bäckens område är anmärkningsvärt litet 
jämfört med den enorma forsarealen som förlorats till följd av dammen. Den byggda naturenliga livs-
miljön ger dock en lämplig livsmiljö för öringen, som är en hotad art, och alla individer som föds i det 
vilda kan anses vara viktiga för artens population. Bottenfaunans artrikhet har förmerat sig varje år. 
Samtidigt har antalet bottendjur blivit flerfaldigt under de fyra observationsåren. Att minska skador på 
natur, arter och ekosystem blir ansvaret också för befintlig vattenkraft. Enbart ersättningen för fiske eller 
enbart fiskvägen räcker inte för att lösa de problem som vattenkraft och dämning har orsakat, särskilt för 
kvantiteten och kvaliteten på lämpliga livsmiljöer. I framtiden kommer resultaten från Stadsbäcken i 
Imatra att uppmuntra användningen av olika byggda naturenliga livsmiljöer och kompenserande habita-
ter som ett fungerande alternativ för att förbättra statusen av rinnande vattendrag. 

Nyckelord: naturenlig vattenbyggnad, omlöp, byggda vattendrag, vandringsfiskar, öring, rinnande vat-
ten, habitat, kompensation 
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Abstract 

Nature-like habitat as ecological compensation in streams  

 

Built nature-like habitat can promote the juvenile production of migratory fish in vicinity of a hydro-
power plant or a distinct dam structure. At the same time, the habitat serves as the basis for the entire 
ecosystem. Typically, the construction of hydropower has resulted in a significant loss of habitat suita-
ble for aquatic life, which can be replaced by nature-like solutions as part of ecological compensation. 
The measure can therefore improve the ecological value and status of the human-modified water body. 

This report describes the design and construction phases of the Imatra City Brook and reports the results 
of monitoring after the construction phase. The design of the Imatra City Brook emphasized that the 
brook will become suitable habitat for trout. However, brook is not designed as a bypass, albeit the de-
sign principles used can be applied directly to natural bypasses. 

The Imatra City Brook was completed in 2014 in a park-like area in the vicinity of the Imatrankoski 
power plant. The brook is about one kilometer long and varies in width from 2 to 10 meters. In addition 
to different habitats and spawning and juvenile areas for trout, landscape design and suitability for recre-
ational use were also taken into account in the design of the area. The height of the Imatrankoski dam, 
24 m, and the available area were utilized to make the best possible use, and by meandering the brook, 
its length could be maximized. Gravel of varying sizes, larger stones and wood were used as the base 
material for the structures. The flow of the brook is about 250 l/s in summer and about 100 l/s during 
winter. 

The goal of the stream being a spawning and rearing ground for trout seems to have been achieved, as 
trout and other species of fish and organisms have taken over the stream. In the Imatra City Brook, trout 
reproduction has been even better than expected and the density of juvenile fish is higher than in the 
compared natural streams. The total area of the brook is remarkably small compared to the huge amount 
of rapids and riverine habitats lost for hydropower production and construction of dams. However, the 
built natural-like habitat provides a suitable habitat for trout as an endangered species and any individ-
ual born in the wild can be considered important for the population of the species. The species richness 
of benthic macroinvertebrates increases every year. At the same time, the number of macroinvertebrate 
individuals has multiplied during the four years of observation. 

Reducing damage to nature, species and ecosystems is becoming the responsibility of existing hydro-
power. Fisheries compensation alone (stockings) or the technical fishways alone are not enough to solve 
the problems that hydropower and damming have caused, especially for the quantity and quality of suit-
able habitats. In the future, the results from the Imatra City Brook will encourage the upgrading of vari-
ous built natural-like habitats or compensatory habitats as one viable option for improving the status of 
the water bodies. 

 

Keywords: nature-like, bypass, hydraulic engineering, modified water bodies, migratory fish, brown 
trout, stream habitat 

 
  



   
 

6   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 19/2022  

Esipuhe 

 

On hyvin tiedossa, että vesivoiman rakentamisen yhteydessä menetettiin huomattavat määrät luontaista 
virtavesielinympäristöä. Patoaminen jätti alleen kosket ja virtapaikat. Samalla katosi virtavesien eliös-
tölle soveltuvat alueet, jolloin lajisto alkoi taantua tai hävitä kokonaan. Kalateitä ja kalojen istuttamista 
pidettiin pitkään sopivina ratkaisuina kompensoida vesivoiman haittoja. Istutuksilla ei tosin ole pyritty-
kään yleensä ekologisesti toimivaan lopputulokseen ja luontaiseen lisääntymiseen, vaan kompensaatio 
on kohdistunut kalastukselle aiheutuneeseen haittaan. Jos virtapaikoille ja sopiville elinalueille on pitkä 
matka, tulisi miettiä mahdollisuuksia parantaa elinympäristön tilaa paikan päällä – siellä missä haitatkin 
ovat syntyneet. Rakennettu luonnonmukainen elinympäristö voi edistää vaelluskalojen poikastuotantoa 
vesivoimalaitoksen tai muun patorakenteen yhteydessä. Elinympäristö toimii samalla kokonaisen 
ekosysteemin perustana. Näin voidaan siis parantaa rakennetun vesistön ekologista arvoa ja tilaa. 

Tässä raportissa on pyritty kuvaamaan Imatran kaupunkipuron suunnittelu- ja rakennusvaiheet si-
ten, että niitä voi käyttää mahdollisesti tulevien hankkeiden esimerkkinä ja pohjana suunnittelutyölle. 
Taustoitus kansainvälisten esimerkkien avulla antaa myös vaihtoehtoja, joiden avulla suunnittelu moni-
puolistuu. Kaupunkipuron seurannan tulokset on koottu tähän raporttiin, sillä usein seuranta jää yhä te-
kemättä tai toissijaiseksi, jolloin kaivattu numeerinen tieto vaikutuksista jää myös saamatta. Erityisen 
huomion arvoista on, että vaikka kaupunkipuroa ei ole suunniteltu vaellusreitiksi, käytettyjä suunnittelu-
periaatteita voi soveltaa suoraan myös luonnonmukaisiin ohitusuomiin. 

Raportti on tehty Suomen ympäristökeskus SYKEn, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Imatran 
kaupungin ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijoiden yhteistyönä.  

Kaupunkipuron seurantaa on toteutettu kalaston osalta osana Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 
vuosittaisia Vuoksen pää- ja sivu-uomien sähkökoekalastuksia. Pohjaeläinten seuranta on myös ollut 
vuosittaista ja toteutettu Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja SYKEn hankkeiden yhteistyönä. Jyväs-
kylän yliopiston tutkimukset ja seuranta taimenen kutupesien ja sorastanousun osalta on tehty EU:n ka-
latalouden ympäristöohjelman, R. Erik ja Bror Serlachiuksen säätiön sekä Raija ja Ossi Tuuliaisen sää-
tiön hankkeissa. SYKEn osalta seurantaan ja raportointiin on saatu maa- ja metsätalousministeriöltä 
vesistöjen käytön ja hoidon edistämiseen suunnattua rahoitusta. 
 

Yhteistyöstä kiitollisena, Jyväskylässä 1.4.2022, Saija Koljonen 
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1 Johdanto 

Rakennettu luonnonmukainen elinympäristö, kuten ohitusuoma, voi toimia 
kokonaisen ekosysteemin perustana. Huolellisella suunnittelulla voidaan 
vesivoimalaitoksen tai muun rakenteen yhteydessä edistää vaelluskalojen 
poikastuotantoa ja samalla parantaa rakennetun uoman ekologista tilaa ja 
arvoa. Imatran kaupunkipuron suunnittelussa painotettiin taimenen 
elinympäristön lisäämistä, ja tulokset ovat rohkaisevia. 

Rakennettujen vesien tilan parantamiseen on useita vaihtoehtoja, mutta niitä hyödynnetään vielä suh-
teellisen vähän ja yksipuolisesti. Vaelluskalojen vaelluskäyttäytymisen mahdollistaminen kalateillä on 
ollut yleinen keino virtavesien tilan parantamiseksi, mutta se on saamassa rinnalleen kokonaisia, virta-
vesien ekosysteemejä palauttavia vaihtoehtoja. Tämä on tarpeen, sillä vesirakentaminen lähes poikkeuk-
setta vähentää virtavesille tyypillisten elinympäristöjen määrää ja laatua.  

Rakenteen poistaminen on aina ekologisesti paras ratkaisu, jolloin virtaveden luontainen ekosys-
teemi pääsee palautumaan parhaiten. Aina padon purkaminen ei kuitenkaan ole mahdollista, mutta rat-
kaisuna tilan parantamiseen voi olla luontaisen kaltaisen virtavesiympäristön lisääminen rakentamalla. 
Kompensaatiohabitaattina virtavesissä toimivat ihmisen rakentamat eli keinotekoiset, mutta luonnonmu-
kaiset tai luonnonmukaista jäljittelevät uomaratkaisut. Tällainen elinympäristö tai luonnonmukainen 
ohitusuoma voi toimia kokonaisen ekosysteemin perustana. Huolellisella suunnittelulla voidaan siis pa-
rantaa vaelluskalojen poikastuotantoa ja rakennetun uoman ekologista arvoa vesivoimalaitoksen yhtey-
dessä.  

Tässä raportissa käsitellään rakennetun elinympäristön mahdollisuuksia virtavesissä ja esitellään 
Imatran kaupunkipuron suunnittelu- ja rakennusvaiheet sekä puron seurannan tuloksia. 

1.1 Kompensaatiohabitaatin mahdollisuudet 
Perinteinen tapa kompensoida vesivoiman aiheuttamaa haittaa on istuttaa erityisesti vaelluskaloja, kuten 
lohta (Salmo salar), taimenta (Salmo trutta), kirjolohta (Oncorhynchus mykiss) ja erilaisia siikamuotoja 
(Coregonus lavaretus). Istutuksista kohdistuva hyöty on osoitettu haitan kärsijöille, joita vesilain mukai-
sesti ovat kalastusoikeuden haltijat. Kompensaatio ei siis kohdistu kalastoon tai tiettyyn kalapopulaati-
oon, vaan kalastajien vähentyneeseen saaliiseen. Istutusten tulos on heikentynyt viime vuosikymmeninä 
(Salminen ym. 2013) ja kasvatettujen poikasten selviytymisen on todettu olevan huomattavasti luon-
nossa syntyneitä yksilöitä heikompaa (Einum & Fleming 2001). Lisäksi istukkaat voivat levittää kala-
tauteja, muuttaa luonnonpopulaatioiden perimää lisääntyessään niiden kanssa, ja ylläpitää suurempaa 
pyyntiponnistusta, mikä aiheuttaa kalastuskuolevuutta luonnossa syntyneille kalayksilöille. Vuonna 
2012 Suomen kalatiestrategiassa esiteltiin arvokkaiden vaelluskalakantojen elvytystavoitteet sekä paino-
tus kohti luontaisesti lisääntyviä kalakantoja (Valtionneuvoston periaatepäätös 2012).  

Toinen perinteinen kompensaatiokeino on ollut kalojen vaelluksen mahdollistaminen teknisten ka-
lateiden avulla. Tekniset kalatiet ovat yleensä pääosin betonisia rakennelmia, jotka mahdollistavat kalo-
jen läpiuinnin esteen ohitse. Rakenteessa voi olla betonin lisäksi esimerkiksi metallia tai komposiittia. 
Lisäksi on käytetty erilaisia teknisiä ratkaisuja, kuten kalahissejä. Teknisten kalateiden toimintatapa 
mahdollistaa kalapopulaation voimakkaiden uimareiden ohikulun, mutta kalat eivät välttämättä löydä 
kalateitä ja heikommat uimarit eivät pääse uimaan kalateiden läpi (Bunt ym. 2012, Noonan ym. 2012). 
Esimerkiksi siika ei useimmiten käytä teknisiä kalateitä hyväkseen, eikä nouse niiden avulla ylävirtaan. 
Lisäksi tekniset kalatiet eivät auta vesirakentamisen aiheuttamaan lisääntymisalueiden tuhoutumiseen, 
sillä ne eivät palauta menetettyä koskipinta-alaa.  
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Luonnonmukaiset uomaratkaisut jäljittelevät mahdollisimman paljon luonnonuomia. Rakenteissa 
käytetään luonnonpuroissakin tavattavia materiaaleja kuten kiviä ja puita. Luonnonkivet saavat aikaan 
pyörteilyä ja monipuolista virtausta, joka mahdollistaa eri lajien etenemisen uomassa. Luonnonmukaiset 
ratkaisut on saatu soveltumaan myös siian vaellukseen (esim. Hirvensalmen Kissakosken ja Eurajoen 
Pappilankosken ohitusuomat). Jyrkissä uomissa kynnysrakenteet tehdään luonnonkivistä siten, että 
muodostuu useita kivien välisiä aukkoja tai ylitysmahdollisuuksia eri lajeille. Betonisissa kalateissä 
kynnykset perustuvat yleensä yhteen tai kahteen rajattuun aukkoon, jotka voivat rajoittaa useiden lajien 
liikkumista.  Synteettisiä materiaaleja, kuten betonia voidaan tarvittaessa käyttää luonnonmukaisissakin 
uomissa tiivistykseen ja tukimateriaalina, jolloin tukimuurit voivat jäädä näkyviinkin. Luonnonmukais-
ten uomien on tarkoitus toimia paitsi vaellusyhteyksinä voimakkaimmin uiville kaloille, myös uusina, 
hävinneitä koskialueita kompensoivina elinympäristöinä eli kompensaatiohabitteina.  Uomat tarjoavat 
elinympäristön laajalle virtavesieliöyhteisölle, lähtien päällyslevistä, vesisammalista ja putkilokasveista 
pohjaeläimiin, kaloihin ja nisäkäs- ja lintulajeihin asti, ne tukevat siten ekologisen jatkumon aikaansaa-
mista rakennetuissa vesistöissä. Uomat voivat sopia hyvin myös talviympäristöksi (Clarke 2016). Luon-
nonmukaisen uoman tulee toimiakseen olla vesitettynä ympäri vuoden. Luonnonmukaisten ohitus- 
uomien haasteena voi olla alaosan löydettävyys eli uoman pituuden maksimointi johtaa usein siihen, 
ettei alaosaa voida sijoittaa turbiinivirran läheisyyteen (Hershey 2021). Toisaalta läpikulun tehokkuu-
den, ohitusuoman löytävät kalat myös uivat sen läpi, todettiin olevan parempi luonnonmukaisissa ohi-
tusuomissa kuin teknisissä kalateissä. 

Edellä mainituista teknisistä tai luonnonmukaisista kalatieratkaisuista on olemassa myös hybridi-
muotoja, joissa esimerkiksi uoman keskivaiheet ovat luonnonmukaisia, kun taas ala- tai ylävirran raken-
teet muodostuvat teknisistä osista. Teknisten osuuksien perusteena voi olla esimerkiksi alaosan sijoitet-
tavuus houkutuksen ja mahdollisen vedenpinnan vaihtelun takia ja yläpäässä vedenpinnanvaihtelun ja 
virtauksen säädön takia. Toimivuus kaikille lajeille voi häiriintyä teknisten osuuksien takia, kuten esi-
merkiksi lohen osalta on havaittu (Sutela ym. 2018). Suunnittelussa tulisi pyrkiä ratkaisuun, joka sovel-
tuu koko pituudeltaan monille kalalajeille ja myös muille eliöille. Monenlaisia malleja voidaan hyödyn-
tää tapauskohtaisesti sopivan virtaaman ja kaltevuuden aikaansaamiseksi. Kalojen kykyä uida 
erityyppisten kalateiden läpi on tutkittu jonkin verran (kootusti Hershey 2021), mutta uomien kehitty-
mistä kalaston käyttämänä elinympäristönä on tutkittu vähemmän, vaikka esimerkkejä siitä on esittänyt 
esimerkiksi Chapelsky ym. (2020).  

Järvenpään ym. (2010) raportissa esitellään suunnittelun päälinjat lisääntymishabitaateille, joita on 
toteutettu erityisesti Kanadassa ja Keski-Euroopassa. Uusien elinympäristöjen lisääminen on käytän-
nössä yhä harvinainen tavoite kalatieprojekteissa Suomessa. Pääpaino vesivoiman kompensaatiossa on 
ollut lähinnä lohi- tai taimenkantojen vaelluksen edistämisessä. Aiempaan verrattuna kuitenkin nykyisin 
myös poikasvaiheen alasvaellus huomioidaan ja siihen kehitetään menetelmiä. Suomessa ei ole vielä 
rakennettu luonnonmukaista ohitusuomaa ensisijaisesti lohen kulkumahdollisuuksia ajatellen eikä eten-
kään kompensaatiohabitaattiin tarvittavaa virtaaman määrää tai osuutta pääuoman virtaamasta ole edes 
suunniteltu. Perhonjoen Kaitforsin luonnonmukaisessa ohitusuomassa (Sääkskosken kalatie) lohi on to-
dennäköisesti kutenut onnistuneesti heti rakentamisen jälkeen. Sääkskosken kalatiessä seurannalla on 
todettu ainakin istukkaiden selviytyneen talven yli uomassa (Järvenpää ym. 2010). Oulujoen Merikos-
ken Hupisaarilla on havaittu taimenen lisäksi yksittäisiä lohen poikasia, joten lisääntymistä alueella on 
tapahtunut (Härkönen ym. 2022). Lohi seuraa nousuvaelluksellaan tyypillisesti isompaa virtaamaa ja 
hakeutuu lisääntymään isompiin uomiin, missä virtaukset ovat suurempia ja pohjan raekoko karkeam-
paa, kuin taimenen suosimilla lisääntymisalueilla (Crisp 2000, Louhi & Mäki-Petäys 2003, Jonsson & 
Jonsson 2011). Hupisaarten purokunnostuksien tavoite onkin ensisijaisesti ollut luoda taimenille lisään-
tymis- ja poikastuotantoaluetta lajien ekologisten edellytyksien mukaisesti (Oulun kaupunki 2019). Yk-
sittäisiä lohia on puroihin saattanut ”eksyä” lisääntymään esimerkiksi Merikosken voimalaitoksen 
ohijuoksutuksien houkuttelemana, mutta purokunnostuksia ei sinänsä alun perin toteutettu lohelle sovel-
tuvaksi. Toisaalta taimenen ja lohen poikasten elinympäristövaatimukset ovat kuitenkin samankaltaiset, 
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eikä suoria virtaaman tai virtausnopeuden välisiä eroja ole havaittu, etenkään jos lajien välillä ei ole kil-
pailua habitaateista (Armstrong ym. 2003, Warren ym. 2015). 

 Taimenen osalta Imatran kaupunkipuro on ainoa pelkästään habitaatin maksimointiin suunniteltu 
alue, mutta luonnonmukaisia ohitusuomia erityisesti taimenen käyttöön on tehty Suomessa joitakin 
kymmeniä. Varsinaiseen ekologiseen kompensaatioon luonnonmukaisia ohitusuomia tai keinotekoisia 
habitaatteja virtavesissä Suomessa ei ole vielä rakennettu. Luonnonmukaiset ohitusuomat ovat jo 1990-
luvulta alkaen olleet Etelä-Suomessa ja erityisesti pienemmissä kohteissa käytetty rakenne esteen ohitta-
miseen. Luonnonmukaiset ohitusuomat, joihin tavoitellaan myös kompensaatiohabitaattia, ovat yleisty-
mässä myös Suomessa. Pielisjoen Kuurnan Laurinvirran vanhaan luonnonuomaan suunniteltiin ja toteu-
tettiin elinympäristöä erityisesti järvilohen lisääntymisalueeksi. Kohteessa ei ole kalatietä eikä 
ohitusuomaa, sillä alueelle oli tarkoitus ainoastaan lisätä järvilohen lisääntymiseen soveltuvaa elinympä-
ristöä. Syksyn 2021 kutupesäkartoituksissa alueelta löytyi 58 järvilohen ja taimenen kutupesää, joten 
tulokset näyttävät hyvin rohkaisevilta tällaisten toimenpiteiden toimivuuden kannalta (Syrjänen ym. jul-
kaisematon).   

Uomien rakentamisen lisäksi lisääntymishabitaatteja voidaan lisätä kunnostamalla jo olemassa ole-
via elinympäristöjä. Virtavesissä kunnostus tapahtuu esimerkiksi patoja purkamalla, ennallistamalla pe-
rattuja tai kuivillaan olevia uomia tai ylläpitämällä sopivaa virtaamaa uomassa. Ohitus- ja poikastuotan-
tohabitaatit ovat siis yksi vaihtoehto muiden joukossa, soveltuen erityisesti kohteisiin, joiden lähialueilla 
ei ole soveltuvaa luontaista elinympäristöä tarjolla.  

1.2 Taimen uhanalaisena vaelluskalana  
Taimenen vaelluskäyttäytymisessä on paljon eroja lajin ekologisten muotojen ja populaatioidenkin vä-
lillä (Klemetsen ym. 2003, Jonsson & Jonsson 2011). Järvitaimen vaeltaa synnyinjoestaan järveen ja 
meritaimen mereen syönnökselle. Purotaimen eli tammukka jää virtaveteen ja saavuttaa sukukypsyyden 
pienempikokoisena kuin syönnösvaellukselle lähteneet taimenet. Vaellusta edeltää vaelluspoikasvaihe 
(smolttiutuminen), jolloin taimenten käytös muuttuu hormonitoiminnan muutoksen seurauksena. Smolt-
tien ulkonäkö saattaa muuttua niiden muuttuessa virtaviivaisemmiksi ja varsinkin meritaimenen koh-
dalla hopeanhohtoisen väriseksi. Smoltit vaeltavat yleensä synnyinjoestaan kevään aikana kohti järvi- 
tai merialueita syönnösalueille, joissa on tarjolla pohjaeläimiä suurempikokoista ravintoa, kuten pieni-
kokoisia kaloja ja kalanpoikasia.  

Muutaman kasvuvuoden jälkeen taimenet vaeltavat takaisin kotijokeensa kutemaan loppukesällä tai 
alkusyksyllä. Ne kutevat virtavesien pohjasorakoihin, joihin naaras on kaivanut kutupesän. Kutuvaellus 
alkaa syksyllä ja kudun ajankohta vaihtelee syyskuusta marraskuuhun. Taimenen mätimunat kehittyvät 
sorapesässä joitain kuukausia ja alkiot kuoriutuvat tyypillisesti lopputalvella. Lämpötila on yksi tär-
keimmistä mädinkehitykseen vaikuttavista ympäristötekijöistä.  Kuoriuduttuaan poikanen elää aluksi 
ruskuaispussin turvin ja alkaa sitten syödä ravinnokseen purossa eläviä pieniä pohjaeläimiä ja virran 
mukana kulkeutuvaa eläinplanktonia. Koon kasvaminen mahdollistaa suurempien ravintokohteiden käy-
tön. Vaeltavan taimenen jokipoikasvaihe kestää 2–5 vuotta, kunnes se smolttiutuu ja lähtee vaellukselle.  

Taimen on Suomessa uhanalainen napapiirin eteläpuolisella alueella (Hyvärinen ym. 2019). Tai-
menkantojen taantumisen syitä ovat olleet erityisesti patoaminen, voimakas kalastus ja kutualueiden 
heikkeneminen (Hyvärinen ym. 2019). Jokien ja purojen patoamisen, suoristamisen ja perkausten seu-
rauksena valtavia määriä taimenelle sopivaa koskiympäristöä on menetetty ja patorakenteet estävät vael-
luksen. Koskiympäristöä tuhoutuu patojen seurauksena suoraan patojen alle, ja ylävirtaan syntyvä pato-
allas muodostaa järvimäisen elinympäristön, joka ei sovellu taimenen lisääntymiselinympäristöksi. 
Patoaltaan pohja ei tyypillisesti sovellu vaelluskalojen kutualueeksi syvyytensä, pohjanlaadun ja vaati-
mattoman tai voimakkaasti vaihtelevan virtausnopeuden vuoksi.  Rinnevalli ym. (2021) raportissa on 
kuvattu patojen ekologisia vaikutuksia kattavasti. Lisäksi valuma-alueella tapahtuvat muutokset 
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(hakkuut, ojitukset, maatalous) huonontavat vedenlaatua ja kulkeutuva kiintoaines peittää alleen kutu- ja 
poikasalueet. 

Suuressa, useaan kertaan padotussa joessa pelkän teknisen kalatien rakentamisesta ei välttämättä 
ole virtakutuisille kalalajeille merkittävää hyötyä. Jos yhden patoesteen ohitettuaan yksilöt joutuvat 
ohittamaan useita esteitä ennen pääsyä lisääntymiseen sopiville alueille, tulee viivästyksistä usein mer-
kittävää haittaa nousukaloille ja lisäksi kalanpoikasten riski petokalojen saaliiksi jäämiseen kasvaa. Sen 
lisäksi, että luonnollinen ohitusuomaratkaisu voi toimia ohitustarkoituksessa, sen tarjoama lisääntymi-
selinympäristö on usein tarpeellinen, jolloin elinympäristön ja eliöyhteisön monimuotoisuus tukee myös 
vaelluskalojen menestystä.  

1.3 Ohitusuomat ja niiden tutkimus kansainvälisesti 
Ohitusuomien ja luonnonmukaisten kalateiden suunnittelua ja toimivuutta on tutkittu Euroopassa lä-
hinnä eri kalalajien nousukyvyn näkökulmasta. Tutkimuksen painopisteenä on ollut tällöin luonnonmu-
kaisten uomien hydrauliikka, muun muassa virrannopeuksien ja pyörteisyyden yhteys eri kalalajien uin-
tikykyyn. Tämän perusteella on määritelty rakenneratkaisuja ja maksimikaltevuuksia suhteellisen 
lyhyissä ja jyrkissä uomissa (DVWK 1999). Ohitusuomien toimimista lisääntymisalueena on alettu tut-
kia enemmän vasta 2000-luvulla, mihin saattoi osaltaan vaikuttaa EU:n vesipuitedirektiivin toimeen-
pano. Perusteena lisääntymisalueille ohitusuomien yhteydessä on ollut muun muassa Saksan ympäristö-
lainsäädännössä jo 1980-luvulta ollut vaatimus korvaavien elinympäristöjen rakentamisesta erilaisissa 
rakennushankkeissa. Lisääntymisalueita toteutettaessa on tavoitteena saada aikaan suhteellisen loivia ja 
usein myös pitkiä ohitusuomia käytettävissä olevan tilan puitteissa, jotta saadaan mahdollisimman laa-
joja aloja hyviä elinympäristöjä kutemiseen ja eri lajien poikasten elinympäristöiksi.  

Parhaita esimerkkejä uusista rakennetuista lisääntymisalueista ovat Reinille ja sen sivujokiin tehdyt 
ohitusuomat useammassa voimalaitoksessa (Gebler 2012). Kalojen nousuvaellusreitit ja toisaalta lisään-
tymisalueet on näissä esimerkeissä toteutettu eri tavoin maastosuhteista riippuen. Poikastuotantoa varten 
toimiva ohitusuoma on usein tarkoituksenmukaista tehdä joen pääuoman suuntaisena, jolloin uoman 
alapää eli sisäänkäynti nouseville kaloille voi olla kaukanakin nousuesteestä, kuten voimalaitoksesta 
eikä siis ole välttämättä helposti kaikkien kalojen löydettävissä. Tällaisessa tapauksessa ohitusuomasta 
johdetaan erillinen haara luonnonmukaisena (esimerkiksi Ruppoldingen Reinillä) ja joskus myös tekni-
senä kalatienä (kuten Reinin Albruck-Dogern) voimalaitoksen alle, jolloin varmistetaan ohitusuoman 
löydettävyys ja toimivuus myös vaellusreittinä. Ohitusuomiin voidaan toteuttaa rinnakkaisia osuuksia 
isompien kalojen vaellukseen ja toisaalta lisääntymiseen.  

 Euroopan Unionin vesipuitedirektiivi määrää periaatteet voimakkaasti muokattujen vesimuodostu-
mien haitallisten vaikutusten vähentämiseksi vaelluskalojen lisääntymisessä ja poikastuotannossa. Eko-
logisten arvojen kompensaatio rakennusprojekteissa on sisällytetty ympäristölupiin useissa Euroopan 
maissa. Hyvä esimerkki uudesta habitaatista Saksassa on lisääntymisuoma Rheinfelden voimalaitoksen 
yhteydessä Reinissä, Baselin yläpuolella. Uoma rakennettiin kompensaatioksi, kun voimalaitos uusittiin 
ja patokorkeutta nostettiin. Kutuvesistöksi kutsuttu uoma on 1 km pitkä, 50 m leveä ja sen virtaama on 
10–35 m3/s. Rakennuskustannukset olivat neljä miljoonaa euroa. Uoman kiinniottolaitteessa laskettiin 
34 000 kalayksilöä ja 33 kalalajia vuonna 2012 (Ulrich 2013).  

Kolmen ohitusuoman tarkastelu Main -joella osoitti, että ohitusuomat tarjoavat vaellusväylän ja 
ovat myös avainhabitaatteja poikasille ja virtavesikaloille rakennetussa joessa verrattuna luonnontilai-
siin puroihin (Pander ym. 2013). Luonnonmukaiset ohitusuomat ovat todistetusti arvokkaita ekologisia 
jatkumoita ja habitaatteja. Syynä menestykseen on mahdollisesti rakennetun uoman virtaaman ja veden 
syvyyden vaihtelu (mm. Pander ym. 2013). 

Skotlannissa Dunglasin sivu-uoma rakennettiin Conon -joessa olevan saaren läpi vuonna 2003. 
Uoma on noin 1 km pitkä ja minimivirtaama on 0,5 m3/s. Lohi löysi uoman pian rakentamisen jälkeen ja 
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alkoi käyttää sitä alimpana lisääntymispaikkanaan joessa. Poikastiheydet ovat olleet huomattavan suu-
ria: 160 kesänvanhaa poikasta/100 m2 ja 70 toisen kesän poikasta /100 m2 (McKelvey 2008).  

Ruotsissa Nyqvist ym. (2017) huomasivat, että kun tekninen kalatie korvattiin luonnonmukaisella 
ohitusuomalla, aikuisten lohien vaellus lisääntyi ylä- ja alavirtaan. Tamario ym. (2018) tutkivat 23 ruot-
salaista ohitusuomaa ja tuloksena oli, että uomissa oli samankaltaisia kalayhteisöjä kuin luonnon-
uomissa. Tämä tukee näkemystä siitä, että ohitusuomat soveltuvat kompensaatiohabitaateiksi. Eldforse-
nin voimalaitoksen yhteyteen rakennettiin luonnonmukainen ohitusuoma, jonka tarkoituksena oli myös 
tarjota monimuotoinen habitaatti (Gustafsson ym. 2017). Kahdessa vuodessa uoman pohjaeläinyhteisö 
alkoi muistuttaa luonnonuoman yhteisöä pohjaeläinten toiminnallisten ravinnonkäyttöryhmien perus-
teella. Näiden eri ryhmien suhde osoitti, ettei ohitusuoma muistuttanut pientä metsäpuroa, vaan enem-
mänkin ison joen sivuhaaraa. Selvityksen mukaan poikaset valitsivat habitaateista sen, jossa oli isoko-
koista puumateriaalia. 

Kanadassa kalastolle aiheutettu haitta on kielletty erityisen lain (Fisheries Act, R.S.C., 1985, c. F-
14) perusteella. Lain mukaan kalojen kuolemaan tai elinympäristöjen tuhoamiseen johtava toiminta, 
joka liittyy muuhun kuin kalastukseen, vaatii aina erityisen luvan ja suunnitelman. Haittojen ekologisen 
kompensaation määrittely tehdään käyttäen tutkittua tietoa, varovaisuusperiaatetta noudattaen ja riski-
analyysiin perustuvan päätöksenteon avulla (Fish and Fish Habitat Protection Program 2019). Kana-
dassa kalaston kompensaatiosuunnitelman tulee sisältää myös takaussumma, joka on vakuus toimenpi-
teiden toteutumiselle ja kompensaation onnistumiselle. Jos toimenpiteet eivät toteudu täysimääräisesti, 
valtio toteuttaa ne tarvittaessa asetetun vakuuden avulla. Lohikalojen lisääntymiseen ja poikasille sopi-
via uomia on rakennettu Kanadassa jo 1950-luvulta asti (Roos 1991). Tavoitteena on ollut vähentää ve-
sivoiman ja tukinuiton haittavaikutuksia. Lisääntymiskanavat on rakennettu vahvistamaan tyynenmeren-
lohien, kuten kyttyrälohen (Onorhynchus gorbuscha) ja punalohen (O. nerka) kantoja. Niiden jälkeläiset 
vaeltavat lisääntymisalueilta syönnösalueille mereen tai läheiseen järveen pian sorasta nousun jälkeen, 
joten uomaa voidaan pitää välillä kuivana. Tämä poikkeaa taimenen ja Atlantin lohen käyttäytymisestä. 
Tällaisten elintapojen takia Pohjois-Amerikan länsiosiin rakennettujen lisääntymisuomien tarkoituksena 
oli alun perin toimia vain kutualueena, ja niitä on kehitetty tämän tarpeen perusteella. Uomien onnistu-
mista lisääntymisalueena on kuvastanut esimerkiksi luonnonjokia parempi mädin kuoriutumisaste. 
Myöhemmin 2000-luvulla alkuperäisiä kutu-uomia on muokattu soveltumaan paremmin myös lajeille, 
joiden poikaset viettävät joessa useamman vuoden. Kanadassa poikashabitaatit sisältävät usein myös 
kosteikkoja, joiden on arveltu olevan tärkeitä pohjaeläimille ja syönnösalueina tyynenmerenlohille.  

Kanadan Seton River’in lisääntymisuoman (pituus 3,7 km) poikastuotanto on ollut jopa suurempi 
kuin vesivoimaa edeltävässä tilanteessa kyttyrälohella. Vuonna 2003 uomaa muokattiin sopivaksi myös 
hopealohelle (O. kisutch) ja kuningaslohelle (O. tshawytscha), joiden poikaset viettävät uomassa 2–3 
vuotta. Tarkoituksena oli muokata alkuperäistä lähinnä vain kutemiseen tarkoitettua uoma monipuoli-
semmaksi poikastuotantouomaksi myös uomassa pitempään eläville poikasille. Muokkauksen jälkeen 
uoman kaltevuus oli 0,1–0,7 % ja veden syvyys keskimäärin 38 cm (Adolph 2003).  

Kanadan Newfoundlandissa on rakennettu lisääntymisuoma Atlantin lohen (Salmo salar) paikalli-
selle järvilohimuodolle Granite Canal’in voimalaitoksen yhteyteen (McCarthy & Sellars 2009). Poika-
suoma rakennettiin kompensoimaan lisääntymisalueen menetyksiä. Uoman ala on 4,5 hehtaaria ja pituus 
2,5 km. Tämä tarkoittaa kompensaatiota suhteessa 1:1, joka vaadittiin voimalaitoksen luvassa. Järvilo-
hen poikastiheys alueella on ollut 50–155 yksilöä /100 m2, mikä on korkeampi kuin alueen luonnon-
uomissa. Kanadalaiset esimerkit osoittavat ekologisen kompensaation toimivuuden parhaimmillaan: 
vaatimalla täyttä kompensaatiota menetetystä alueesta voidaan saada yhtä suuri tai jopa suurempi lohi-
kalojen poikastuotanto samassa vesistössä.  

Lohikalat ovat usein olleet uomien läpikulun tutkimuksissa pääosassa (Hershey 2021). Hersheyn 
meta-analyysin 210 artikkelista 62 artikkelin (lähes 30 % artikkeleista) tutkimuslaji oli lohikala. Lohika-
lojen tutkimus on suosittua syystäkin, sillä lajeja voidaan pitää ns. sateenvarjolajeina, eli niiden esiinty-
minen tai yksilörunsaus on positiivisessa yhteydessä virtavesiekosysteemin toimintaan ja tilaan (Seddon 
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& Leech 2008, Caro 2003). Siten niihin kohdistuvalla elinympäristön parannuksella voidaan ajatella 
olevan positiivinen vaikutus kyseisen elinympäristön monimuotoisuuteen.  

Pohjaeläimet ja niiden kolonisaatio eli levittäytyminen rakennetuissa uomissa on lisännyt kiinnos-
tusta viime vuosina. Pohjaeläimet ovat elintärkeää ravintoa kalanpoikasille. Pohjaeläinten kolonisaa-
tionopeuteen voi vaikuttaa jo uoman rakennusvaiheessa luomalla monimuotoisia ympäristöjä, jotka ovat 
sopivia elinympäristöjä erilaisille pohjaeläimille. Käytännössä kolonisaatio on sitä nopeampaa, mitä 
enemmän sopivaa pohjamateriaalia, kuten oksia, puunrunkoja, isoja ja pieniä kiviä sekä sammalta, siir-
retään rakennusvaiheessa alueelle. Tutkimusten mukaan karuissa olosuhteissa kolme vuotta ei riitä saa-
vuttamaan luonnontilan kaltaista pohjaeläinyhteisöä ilman kolonisaatiota edistäviä toimenpiteitä (Jones 
2008), kun siirtokivien ja -sammalten avulla pohjaeläinyhteisö voi muistuttaa luonnonmukaisen uoman 
pohjaeläimistöä parissa vuodessa (Chapelsky ym. 2020). 

1.4 Imatrankosken ja Vuoksen historia 
Vuoksi yhdistää Suomen suurimman järven Saimaan Venäjän Laatokkaan. Vuoksen Imatrankoski pa-
dottiin vuonna 1929, kun koskeen rakennettiin Imatran vesivoimalaitos. Kosken kapenevalle keskiosuu-
delle, joka on pituudeltaan noin 2 km, rakennettiin säännöstelypato ja varsinainen voimala tehtiin uuteen 
uomaan Imatrankosken itäpuolelle. Imatrankosken keskiosan kansallismaisema jäi patoamisen takia kui-
vaksi. Kosken alaosa säilyi vesitettynä, mutta vailla virtausta, sillä alakanavan vesi yltää virtaamasta 
riippuen kosken alapuolelle. Imatrankosken voimalaitoksen yläpuolista vedenpintaa nostettiin yli 6 met-
riä siten, että yläpuolinen Linnankoski jäi kokonaan veden alle. Yläveden nostolla oli vaikutusta myös 
Räihänkoskeen ja jossain määrin Mansikkakoskeen ja Ritikkakoskeen. Nämä ns. välikosket perattiin 
1950-luvulla, jolloin vain osa aiempaa Linnankoskea jäi perkaamatta. Imatrankosken yläosaa oli perattu 
jo voimalan rakennusvaiheessa. 

Ennen voimalaitoksen rakentamista Imatrankoski ja Kruununpuiston alue olivat Suomen tunne-
tuimpia matkailualueita jo 1800- luvulla. Alue on nimetty kansallismaisemaksi. Voimalaitoksen raken-
tamisen jälkeen Imatrankosken uoma on suurimman osan ajasta kuivana. Kesäiltaisin Imatrankoski täyt-
tyy vedestä noin 15 minuutiksi ohijuoksutusten ja koskinäytösten ajaksi. Imatrankosken uoman 
ympäristö on kaupunkilaisille tärkeä ulkoilukohde ja alue tarjoaa nähtävyyksiä (hiidenkirnuja, Valtion-
hotelli).  

 Imatrankosken pudotuskorkeus oli 18,4 metriä luonnontilassa ja nykyisin voimalaitoksen patokor-
keus on 24 m. Imatrankosken keskivirtaama on keskimäärin noin 600 m3/s. Imatrankoski on ollut luon-
taisesti voimakasvirtaisena vaelluseste tai ainakin vaellushidaste useimmille kalalajeille (Seppovaara 
1962). Tosin kerrotaan, että Imatrankosken yläpuolelta Tainionkoskesta saatiin 1900-luvun alussa Neit-
sytniemen kartanon lohimerroista lohia huonoimmillaankin 100 kg päivässä (Heitto 1973). Tästä lajin-
määrityksestä ei toki enää saada varmuutta, sillä kansan kielessä yleisesti lohikaloja ei eroteltu. Ainakin 
poikkeuksellisen runsaina vesivuosina Laatokan lohen on havaittu nousseen Imatrankosken yläpuolelle 
ennen vesirakentamisen aikaa (Vähänäkki & Tapaninen 2022). Imatrankosken alaosa toimi Laatokan 
suunnasta tärkeänä lisääntymisalueena ennen voimalaitoksen toiminnan alkamista. Vuoksen pääuoman 
yläosalla kuteva kalasto saattoi olla sekä Saimaasta laskeutuvaa että Laatokasta nousevaa kantaa. Myös 
padotusalueelle jääneet yläpuoliset kosket olivat merkittäviä lisääntymisalueita ja kalastuskohteita, mikä 
ilmenee esimerkiksi vanhoista saaliskuvista. Lohien ja siikojen mainitaan lisääntyneen myös koskien 
välisillä jokiosuuksilla (mm. Seppovaara 1984). Saimaa tunnetaan elinalueena järvilohelle, joka jäi 
sinne Saimaan kuroutumisen jälkeen viime jääkauden päätyttyä. Voimalaitosten rakentamisen myötä 
järvilohen luontaiset lisääntymisalueet katosivat niin Vuoksesta kuin Lieksanjoesta, Ala-Koitajoesta ja 
Pielisjoestakin. Järvitaimen esiintyy Vuoksessa patojen yläpuolella, välissä ja alapuolella, mutta kantaa 
ylläpidetään pääasiassa istutuksin. Taimenen luontainen lisääntyminen on ollut mahdollista kahdessa 
pienessä suodosvesipurossa molemmin puolin Imatran vesivoimalaitosta ja muutamalla kunnostetulla 
alueella pääuomassa. 
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Vuoksessa on voimatalouden takia menetetty Suomen puoleisella jokiosuudella yhteensä 99 ha kos-
kipinta-alaa, joka koostuu varsinaisten koskialueiden lisäksi nopeamman virtausnopeuden nivamaisista 
alueista (Vähänäkki & Tapaninen 2022). Imatrankosken voimalaitoksen rakentamisen sekä sen voima-
laitoslupaan liittyvien yläveden noston ja yläpuolisten koskien perkausten seurauksena menetettiin yh-
teensä noin 52 ha koskipinta-alaa. Tästä Imatrankosken osuus oli noin puolet, 25 ha. Loput menetetystä 
koskipinta-alasta toteutui Imatrankosken ja Tainionkosken voimalaitosten välisten koskien alueilla teh-
dyillä perkauksilla ja vedenpinnan nostolla. Vähänäkki & Tapaninen (2022) toteavat esittämiensä pinta-
alojen olevan kuitenkin vain minimiarvio lohikalojen todellisesta poikastuotantopinta-alasta.   

Vehanen ym. (2022) pohtivat suomalais-venäläisessä RiverGo -hankkeessa Vuoksen voimalaitos-
ten kalataloudellista kompensaatiotarvetta. Selvityksen mukaan voimatalouden kompensaatiot tulisi to-
teuttaa lisääntymis- ja poikastuotantoalueiden kunnostuksina muun muassa sivu-uomia rakentaen, ole-
massa olevia uomia vesittäen ja pääuomaa kunnostaen. Imatrankosken voimalaitoksen osalta 
selvityksessä esitetään keskeisenä toimenpiteenä vanhan koskiuoman jatkuvaa vesittämistä ja muokkaa-
mista siten, että maksimaalinen poikastuotantoala (7,1 ha) saavutetaan. Muina toimenpiteinä mainitaan 
Ylisyöksypuron vesittäminen ja kunnostaminen (0,06 ha), Voimapuron vesimäärän lisääminen ja lisään-
tymisalueiden laajentaminen (0,4 ha), sekä kunnostukset Imatrankosken ja Tainionkosken välisellä 
osuudella (1,0 ha). Edellä mainituilla toimenpiteillä saavutettaisiin noin 16 % alkuperäisestä koskipinta-
alasta.  

Imatrankosken yläpuolella Vuoksen pääuomassa tehtyjä kunnostuksia (n. 0,25 ha) eikä kaupunki-
puroa (n. 0,37 ha) ole sovittu toteutettavan osana Imatrankosken voimalaitoksen kalataloudellista kom-
pensaatiota. Vehanen ym. (2022) kuitenkin esittävät, että kaupunkipuro voitaisiin laskea osaksi voima-
talouden kompensaatiota, mutta se edellyttäisi puron siirtämistä Imatran kaupungilta Fortumin 
hallintaan.  

1.5 Imatran kaupunkipuro kompensaation esimerkkinä 
Imatran kaupunkipuro on vuonna 2014 rakennettu uoma Imatrankosken entisen luonnonuoman ja voi-
malaitoksen välisessä saaressa Vuoksessa (Kuva 1). Kaupunkipuroa ei rakennettu kalatalousvelvoit-
teena, vaan Imatran kaupungin aloitteesta lisäämään alueen viihtyisyyttä ja tarjoamaan Vuoksen taime-
nelle lisääntymisalueita. 

Kuva 1. Imatran kaupunkipuron sijoittuminen Imatrankosken voimalaitoksen ja  
vanhan koskiuoman väliin. 
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Imatran kaupunkipuron kaltaiset uomat voivat hyvin olla osana kompensaatiota, mutta ajatellen 
Vuoksen kokoluokkaa olevaa jokea ja voimatalouden aiheuttamia kalataloudellisia menetyksiä, on Imat-
ran kaupunkipuron merkitys kompensaationa vähäinen. Kuitenkin menetettyyn taimenkantaan verrat-
tuna kaupunkipurossa syntyneet yksilöt ovat uhanalaisen lajin edustajina arvokkaita, vaikkei lukumää-
räisesti päästäkään haittojen korvaamiseen. Kaupunkipuro ei tällä hetkellä ole osa virallista 
toiminnanharjoittajan haittojen kompensaatiota.  

Tämän raportin loppuosassa kuvataan Imatran kaupunkipuron suunnittelu- ja rakennusvaiheet ja 
raportoidaan seurannan tulokset rakennusvaiheen jälkeen. Imatran kaupunkipuron suunnittelu ja tausta-
työ kesti vuosia, mutta rakentaminen oli lopulta nopeaa. Puro suunniteltiin taimenen lisääntymisalu-
eeksi, jossa maksimoitiin lisääntymiselle sopiva pinta-ala ja erilaiset habitaattityypit, kuten kutu- ja poi-
kasalueet, rajallisella virtaamalla. Taimenkannan tilaa on seurattu koekalastuksin sekä kutupesä- ja 
pienpoikasseurannoilla (Koski 2021). Lisäksi arvioimme pohjaeläinten levittäytymistä ja puron kasvilli-
suuden kehittymistä. Seurannasta koottua tietoa voidaan käyttää jatkossa kompensaatiohabitaattien, tai 
ohitusuomien, suunnittelussa ja hyödyntämisessä.  
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Kaupunkipuron talvimaisema. Kuva Pekka Vähänäkki.  
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Habitaattiosan pienpoikasaluetta. Kuva Tomi Menna. 
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2 Imatran kaupunkipuron suunnittelu ja 
rakentaminen 

2.1 Kaupunkipuron idean synty  
Ajatus Kruunupuiston läpi menevästä purosta nousi esiin jo vuonna 1994 kun imatralainen yrittäjä 
Taisto Kainulainen teki kattavan, 19 kohtaa sisältävän esityksen Imatran kaupungille Vuoksen ja sen 
lähialueen matkailun kehittämisestä. Yhtenä ehdotuksena oli Kruununpuiston halki johdettava pikku 
puro. Ajatus jalostui 1990-luvun loppupuolella Imatran ympäristötoimen virkamiesten toimesta vanhan 
tukkiuoman vesittämiseksi. Suunnitelma maisemallisesta vesielementistä jäi hautumaan ja nousi uudel-
leen esiin Kruununpuiston kehittämishankkeen ollessa käynnissä vuonna 2009. Imatran kaupungin 
Vuoksen yleissuunnitelman tavoitteena oli Vuoksen luonto- ja kulttuurimatkailun parantaminen. Osaksi 
hanketta oli sisällytetty ”Selvitys Kruununpuiston tukkiuoman vesittämisestä”. Kaakkois-Suomen ELY-
keskus teki Vuoksen yleissuunnitelma -hankkeesta myönteisen rahoituspäätöksen kesällä 2010. 

Yksinkertainen tukkiuoman vesitysajatus sai kaupunkipuromaisen luonteen pian hankkeen alkami-
sen jälkeen. ELY-keskus ohjeisti kaupunkia ottamaan huomioon suunnittelun alussa muun muassa seu-
raavat tekijät:   

• uoman yläosasta padolta voimalaitoksen yläkulmaan saisi visuaalisesti kauniin kaupunkipuron 
• alempana puro olisi vain taimenen lisääntymis- ja poikastuotantoalue, ilman tarvetta 

matkailukohteeksi 
• puro tulisi toteuttaa siten, että taimen voisi siinä lisääntyä ja käyttää puroa elinympäristönään 

ympäri vuoden 
• nykyistä suoraa uomaa kannattaisi muokata kaartelevaksi, jos tila ympärillä mahdollistaa sen 
• alaosan sijoittamisessa tulisi mahdollistaa puron hyödyntäminen jatkossa lohikalojen 

nousureittinä 
• erityistä huomiota tulee kiinnittää rakenteeseen ylisyöksyn kohdalla 
• hankkeessa tulee tehdä arvio puroon johdettavan veden määrästä ja sen arvosta  
• puron rakentamisen kustannuslaskelmat ylä- ja alaosalla tulee eritellä. 

 
Kalatiemahdollisuus kiinnosti ELY-keskusta erityisesti siksi, että sen avulla voitaisiin osoittaa kala-

teiden rakentamisen etenevän Vuoksessa Suomen puolella. Näin voitaisiin myös helpommin edellyttää 
kalateitä Vuoksen Venäjän voimalaitosten osalta, joista samaan aikaan oli aloitettu neuvottelut. Suunnit-
telualueella sijainneessa ylisyöksypurossa taimenkanta oli ELY-keskuksen selvityksen mukaan geneetti-
sesti peräisin Vuoksesta. Kannan ylläpitoa ja elpymistä varten entisen tukkiuoman kohdalle voitaisiin 
tehdä kaupunkipuro, joka parantaisi kannan luontaista lisääntymistä.   

Imatran kaupunki kilpailutti puron suunnittelun. Tarjoukset saatiin Ramboll Oy:ltä, Maveplan 
Oy:ltä ja Finnish Consulting Group Oy:ltä. Näistä Maveplan Oy valikoitui Imatran kaupungin viranhal-
tijapäätöksellä 23.8.2010 yleissuunnitelman tekijäksi noin 12 000 € tarjouksella. Ensimmäiset suunnitel-
maversiot valmistuivat vuoden 2010 lopussa, mutta ELY-keskus katsoi, että ne olivat luonteeltaan liian 
teknisiä. Jatkosuunnitelmien ja -rahoituksen kannalta taimenen elinolosuhteiden parantaminen tuli ottaa 
suunnitelmissa paremmin huomioon.  

Imatrankosken voimalaitoksen omistaja Fortum Oyj suhtautui hankkeen alussa kriittisesti suunnit-
teluratkaisuun tuoden esiin muun muassa vaikutukset kulttuurimaisemaan. Erityisesti kaupunkipuron 
toimimisen kalatienä Fortum sulki pois, huolimatta siitä, että voimayhtiöllä on kalatien sallimisvelvoite. 
Suunnitteluvaiheessa oli kuitenkin esillä mahdollisuus, että Laatokan nousukalat pääsevät tulevaisuu-
dessa Imatrankosken alapuolelle. Kaupunkipuron osalta oli kuitenkin ilmeistä, että tavoitellut hyödyt ja 
toiminta eivät keskittyneet puron toimimiseen kalatienä. Intressivertailussa Fortum toi lisäksi esiin 
hankkeen mahdollisena negatiivisena vaikutuksena ihmisten lisääntyvän liikkumisen padon 
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alapuolisella alueella ja tulvauoman läheisyydessä. Suunnittelussa Fortum korosti puron tiiveyttä, jotta 
virtaamaa lähtöpäässä ei jatkossa tarvitsisi nostaa veden hävikin takia.   

Lopullinen suunnitelma Imatrankosken kaupunkipuron ja kalatien yleissuunnitelmaksi on päivätty 
28.2.2011 (Kuva 2). Maveplan Oy esitti kaksivaiheista toteutusta, jossa ensimmäisessä vaiheessa raken-
nettaisiin kaupunkipuro. Toinen vaihe sisältäisi kalatien teknisen ratkaisun pystyrako-osuutena puron 
yläpäähän, puron haarauman kohti voimalaitoksen alakanavaa ja kalatien alaosan pystyrako-osuudet en-
nen alakanavaa. Maveplan arvioi, että ensimmäisen vaiheen rakennuskustannukset ovat 0,5–0,8 milj. €. 
Koko kalatien rakennuskustannuksiksi arvioitiin 2,5–3,5 milj. €. Kaupunkipuron käyttökuluiksi arvioi-
tiin 3 000–5 000 €/vuosi, puroon johdettavan veden kustannukseksi 9 000–13 500 € /vuosi, ja talvikäyt-
tökuluiksi n. 1 000 €/ vuosi. Myöhemmin luovuttiin kaksivaiheisesta toteutuksesta ja Imatran kaupunki-
purosta tehtiin luonnonmukainen lisääntymishabitaatti ilman teknistä kalatieosuutta. 
 

Kuva 2.Kaupunkipuron suunnittelun ja toteutuksen vaiheet etenivät ensimmäisestä päätöksestä  
valmiiksi puroksi noin neljässä vuodessa. 

2.2 Suunnittelu etenee 
Ensimmäisen suunnittelun jälkeen Imatran kaupunki haki vuosille 2011–2013 Euroopan aluekehitysra-
hastosta (EAKR) rahoitusta Vuoksi-Kruunupuisto-hankkeelle.  Hanke oli jatkumoa aiemmille hank-
keille matkailun edistämiseksi ja kaupunkikuvan kehittämiseksi. Kaupunkipuron osalta rakentamis- ja 
työsuunnitelma oli suunniteltu tehtäväksi hankkeen aikana ostopalveluna. Vuoksi-Kruununpuisto-hank-
keen kokonaiskustannukset olivat lähes 1 milj. €, josta tukea oli puolet. Kaupunkipuron suunnittelu-
osuuden kustannukseksi oli hakemuksessa arvioitu noin 50 000 €.  

Jatkosuunnittelussa nousi esiin seuraavien seikkojen huomioiminen: 
• Puron on sovelluttava hyvin ympäröivään maisemaan. Erityisesti Imatrankosken tien yläpuolella 

tulee suunnittelussa hyödyntää maisema-arkkitehdin osaamista. 
• Kaupunkipuron tulee antaa jo nyt arvokkaaksi luokitellulle maisema-alueelle elävyyttä lisäten 

alueen houkuttelevuutta matkailukohteena. 
• Kruununpuiston kulttuurihistorialliset arvot eivät saa vaarantua, joten tulee puron noudattaa 

yleissuunnitelman alustavaa linjausta kulkien vanhassa tukinuittouomassa, ylittäen Imatrankosken 
voimalaitoksen poikkeusjuoksutuskanavan voimalaitoksen lounaiskulmalle. Tästä eteenpäin puro 
tulee suunnitella toteutettavan mahdollisimman pitkänä, jotta taimenen poikastuotanto pystytään 
maksimoimaan. Kruununpuiston kulttuurihistorialliset arvot eivät saa vaarantua puron 
loppuosallakaan.  
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• Puron tulee soveltua taimenen lisääntymis- ja elinalueeksi ja taimenten tulee päästä liikkumaan 
siinä vapaasti. Puron ei kuitenkaan tarvitse toimia kalatienä. 

• Purossa tulee olla ympärivuotinen juoksutus, vähintään 200 l/s. 
• Osa puron virtaamasta (vähintään 30 l/s) tulee suunnitella ohjattavaksi Imatrankosken 

poikkeusjuoksutuskanavan Ylisyöksypuroon, jolloin kyseisessä uomassa elävän taimenkannan 
elinolosuhteet paranevat. 

• Imatrankosken voimalaitospato kuuluu patoturvallisuuslain (494/2009) 11 §:n mukaiseen 
luokkaan 1. Tulee laatia esitys, miten hanke vaikuttaa patoturvallisuuteen ja miten 
patoturvallisuus huomioidaan. Mahdollinen rakennustyönaikainen tehostettu tarkkailu tulee 
huomioida suunnitelmassa.  

• Suunnitelmassa tulee laatia tarvittavista teknisistä rakenteista rakennesuunnitelmat ja 
työselitykset. Imatrankosken poikkeusjuoksutuskanavan ylittävän rakenteen osalta tulee selvittää, 
voidaanko rakenne toteuttaa muistuttaen alueella aikanaan käytössä ollutta tukinuittokourua. 

• Puro tulee suunnitella vesitiiviille pohjalle, ettei siitä pääse imeytymään vettä maaperään. 
• Suunnitelmaan tulee liittää hankkeen kustannusarvio. 
• Suunnitelma-asiakirjaan tulee liittää hankkeen intressivertailu hyödyistä ja haitoista. 
• Suunnitelma-asiakirjalla tulee voida hakea hankkeelle vesioikeudellinen lupa ja suunnitelma-

asiakirjassa tulee olla luonnos hakemuskirjeestä. 
 

Kaupunki pyysi tarjouksia kaupunkipuron suunnitteluun, jonka perusteella kaupunkipurosuunnitelman 
tekijäksi valittiin edullisimman tarjouksen (64 000 €) tehnyt MA-arkkitehdit. MA-arkkitehdit oli koon-
nut suunnitteluun kahdeksanhenkisen työryhmän eri alojen ammattilaisista. Suunnitteluryhmässä olivat 
mukana:  

• Marja Mikkola, MA-arkkitehdit Oy, projektin johto ja maisemasuunnittelu 
• Jukka Jormola, SYKE, luonnonmukainen vesistösuunnittelu 
• Timo Pohjamo, EcoRiver Oy, maa- ja vesirakentaminen 
• Ari Haikonen, Kala- ja vesitutkimus Oy, kalatalous 
• Simo Tammela, Ponvia Oy, uoman virtaus- ja habitaattimallinnus 
• Eero Kotkas, rakennesuunnitelmat 
• Antti Tiensuu, LiCon-At Oy, valaistus  

 
Hakemuksessa kaupunkipuron toteuttamiseksi (2013–2014) kokonaiskustannuksiksi oli kirjattu 

noin 1,2 M €, jolle haettiin ELY-keskuksesta tukea yhteensä 470 000 €. Kaupungin osuudeksi oli mer-
kitty loppuosuus 730 000 €. Kaakkois-Suomen ELY-keskus piti hankkeen tukea tärkeänä, ja rahoitus 
perusteltiin Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmässä, jossa hakemus lopullisesti hyväksyttiin. Kau-
punkipuron suunnitteluvaiheissa eri tahojen näkemykset eivät aina kohdanneet ja ristikkäisiä päätöksiä 
ja ehdotuksia tehtiin eri vaiheissa prosessia. Kaupunkipuron toteutusta suunniteltiin myös vaiheittaisena, 
jotta rakentaminen saataisiin alkuun ja erityisesti matkailun kannalta merkittävä yläosa tehtäisiin val-
miiksi. Toisaalta rakentamiseen haluttiin lähteä vain siten, että lopputulos olisi kaikkia hyödyttävä eikä 
jäisi toteutuksessa miltään osin vajavaiseksi. ELY-keskus näki hankkeen investoinnit ainutlaatuisina ja 
kannatettavina kokonaisuutena ja hanketta edistettiin suunnitelmia muokaten. Kaupunginvaltuuston hy-
väksyntä ja Fortumin lupaus juoksuttaa kaupunkipuron vesi veloituksetta olivat myös merkittävät han-
ketta tukevat päätökset. Hankkeen rahoituspäätös tehtiin kesällä 2013. 

2.3 Lupakysymykset ja sopimukset 
ELY-keskuksen maankäytön asiantuntijan mukaan suunnittelussa tuli huomioida, että alue on valtakun-
nallisesti merkittävä kulttuuriympäristö ja maisema-alue. Tästä johtuen kaikki alueen suunnitelmat tuli 
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tehdä yhteistyössä museoviranomaisten kanssa ja heidän valvonnassaan, ja kaavan salliessa maisema-
työlupa tuli ottaa huomioon toteutusvaiheen luvituksessa. Imatran kaupungin mukaan kaavoituksellista 
estettä ei kaupunkipuron rakentamiselle ollut. Kaavan mukaiseen ympäristön säilyttämis -merkintään 
perustuen kaupunkipuro tuli viimeistellä ympäristöön sopivaksi museoviraston hyväksymällä tavalla.  

Suunnittelun edetessä tulivat esiin myös patoturvallisuuteen liittyvät kysymykset, sillä puron ve-
denottoputket puhkaisivat Imatran voimalaitospadon. Hämeen ELY-keskus patoturvallisuusviranomai-
sena ilmoitti, että tulee antamaan asiasta virallisen lausunnon aluehallintovirastolle lupakäsittelyn yhtey-
dessä, mutta katsoi alustavasti, ettei patoturvallisuus asettanut kuitenkaan esteitä hankkeen 
toteuttamiselle. Päätöksessä vedenottorakenteen osalta ELY-keskuksen mukaan huomiota tuli kiinnittää 
vuotojen lisäksi myös työpadon mahdollisiin muutoksiin. Tarkkailuohjelmaa tuli myös täydentää, mi-
käli patoon kohdistuu erityinen rasitus. Mahdollisesta louhintatarpeesta tulisi olla välittömästi yhtey-
dessä padon omistajaan ja Hämeen ELY-keskukseen. 

Vesilain valvojana Kaakkois-Suomen ELY-keskus linjasi lausunnossaan, ettei hanke tarvitse vesi-
lain mukaista lupaa.  Lausunnossa kuitenkin jätettiin auki muutosmahdollisuus, eli mikäli myöhemmin 
joku valittaa purosta ja hankkeen havaitaan aiheuttavan vesilain 3 luvun 2 §:ssä mainitun muutoksia tai 
seurauksia, on purolle haettava Etelä-Suomen aluehallintoviraston lupa. Vesilain valvojan lausunnossa 
myös sanottiin, että kaupunkipuroon Vuoksen vedenjohtamisesta on tehtävä kirjallinen sopimus Fortu-
min kanssa. 

Imatran kaupunki ja Fortum laativat sopimuksen kaupunkipuron alueesta, rakentamisesta, ja ylläpi-
dosta. Kaupungin tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 18.2.2014 sopimuksen tekemisen. Tii-
vistettynä sopimus sisälsi seuraavat seikat (Tekninen lautakunta 1274/10.03.01/2013): 

• rakentaminen tapahtuu kaupungin kustannuksella yhteisesti hyväksyttyjen suunnitelmien 
mukaisesti 

• kaupunki vastaa kaikista kunnossapito- ja käyttökustannuksista 
• yhtiö luovuttaa käyttöoikeuden korvauksetta kaupungille omistamilleen kaupunkipuron 

rakentamisen vaatimille alueille 
• yhtiö luovuttaa kaupunkipuron tarvitseman suunnitelman mukaisen vesimäärän korvauksetta 

kaupungille 
• Imatrankosken ja Tainionkosken voimalaitosten toiminnalle ei kaupunkipuron rakentamisesta saa 

aiheutua minkäänlaista haittaa. Mikäli haittaa aiheutuu, niin syntyvistä kustannuksista vastaa 
kaupunki. 

• kaupunki sitoutuu kaupunkipuron vieressä olevan ylisyöksypadon johdosta ehkäisemään 
etukäteen vaaratilanteita kaikin käytettävissä olevin keinoin. 

2.4 Suunnitteluperiaatteet  
Toteutussuunnittelun aluerajaukseksi oli määritelty uoman yläosassa entisen tukinuittorännin suora ja 
kapea, vajaa 10 m levyinen alue. Alaosan mutkitteleva osuus oli linjattavissa vapaammin voimalan ra-
kentamisesta syntyneiden täyttömaiden läjitysalueelle, jolla sijaitsi voimalinjoja (Kuva 3).  
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Kuva 3. Imatran kaupunkipuron poikastuotanto-osuuden suunnitelma. Kuva MA-arkkitehdit, SYKE. 

 
Toteutussuunnittelun alkuvaiheessa suunnitteluryhmä ehdotti suunnittelualuetta laajennettavaksi 

kadun varressa olevalle paviljongille asti, mikä hyväksyttiin. Tällöin ei tarvinnut rakentaa padon yhtey-
teen teknistä kalatierakennetta ja puro voitiin linjata maaston mukaan pitempänä luonnonmukaisena uo-
mana. Puro sai samalla näyttävän aloituksen lammesta paviljongin vierestä.  

Uoman yläpäässä vesi johdetaan kahteen lampeen putkilla. Uomaa ei ole tarkoitettu kalojen vael-
lusreitiksi, vaan vedenjohtojärjestely putkilla on samantapainen kuin monissa poikastuotantouomissa 
Kanadassa. Vedenottorakenteen yläpään videoinnissa voitiin kuitenkin todeta, että taimenen jokipoika-
set ja muut kalalajit pystyvät ilmeisesti halutessaan uimaan myös putkista läpi yläjuoksulle. Vesi johde-
taan putkiin Vuoksesta betonipadossa olevasta tukinuittorännin aukosta, jonka alapuolella padon vie-
ressä on betoniallas. Putkien alkupäät ja säätöventtiilit ovat altaassa.  

Puro kaartaa alemmasta lammesta tukinuittokourun linjalle ja kulkee kadun ali. Kadun alitusta var-
ten oli valmiina tukinuittokourun tunneli, jonka yhteyteen suunniteltiin kävelylaituri. Se toimii myös 
suosittuna kävelyreittinä ja taimenten tarkkailupaikkana. 

Uoman yläosa on melko jyrkkä, kaltevuudeltaan 2–3 %, jolloin virtausnopeuden vaimentamiseksi 
suunniteltiin kynnyksiä. Kynnyksiin muodostuu useampia aukkoja kivien väliin. Uoman yläosa on mai-
semallista osuutta, joka on matkailijoille näkyvintä ja jonka varrella eniten kuljetaan. Suoraan uoma-
osuuteen on saatu monimuotoisuutta kynnysten lisäksi rantaverhouksena olevilla kivillä ja sijoittamalla 
uomaan kalojen suojapaikkoina toimivia, osittain Vuoksesta siirrettyjä puunrunkoja ja kantoja.  

Voimalan kohdalla tukinuittoränni on ylittänyt voimalan harvinaisilla poikkeusjuoksutuksilla käy-
tössä olevan tulvauoman. Sen pohjalla on kulkenut suodosvesipuro (Ylisyöksypuro), jossa vielä suunnit-
teluaikaan eli paikallinen taimenkanta. Padon korjauksen yhteydessä suotovesien tulo on nyt lähes la-
kannut. Suodosvesipuroon yli kulkeneesta uittokourusta oli jäljellä betonituet, jotka vahvistettiin. Uoma 
suunniteltiin niiden päälle uittokourua muistuttavaksi akveduktiksi museoviraston toiveiden mukaisesti, 
jolloin saatiin aikaan muistuma tukinuiton historiasta. Akveduktissa on luukku, jonka kautta johdetaan 
suodosvesipuroon 30 l/s, tarkoituksena palauttaa taimenkanta myös Ylisyöksypuroon. 

 Uoman alaosa on suunniteltu habitaattiosuudeksi, jossa pyritään ylläpitämään mahdollisimman laa-
joja ja monipuolisia taimenen poikasten elinympäristöjä. Alaosa 400 m matkalla on tehty voimakkaasti 
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mutkittelevaksi, jotta uomaa on voitu pidentää ja loiventaa habitaattialan kasvattamiseksi. Habitaatti-
osuuksien välillä on talvehtimiseen suunniteltuja yli 1 m syvyisiä suvantoja. Kutusoraikkoja on suvanto-
jen alapäässä, missä virtaus lähtee kiihtymään. Uoma on verhoiltu vaihtelevan kokoisella kiviaineksella 
ja uomaa on monipuolistettu puunrungoilla ja kannoilla. 

Loivat osuudet (kaltevuudeltaan 0,25–0,5 %), suunniteltiin erityisesti pienille, ensimmäisen kesän 
poikasille (Jormola ym. 2016). Loivien osuuksin välillä on suuremmille poikasille soveltuvia virtapaik-
koja kaltevuudeltaan 1–5 % ja suvantoja isommille kaloille ja poikasten talvehtimiseen. Loivan osuuden 
alaosassa oli aiemmin suodosvesipuron luontainen kosteikkolampi, joka tuo uomaan monimuotoisuutta. 
Kosteikosta uoma laskee Vuokseen mutkitellen rinteessä, jossa uoman kaltevuudeksi muodostuu pai-
koin jopa 16 %. Tämä aiheutti kysymyksen, pystyvätkö kalat nousemaan uomaan pääuomasta, sillä ylei-
sesti rajana pidetään noin 5 % (DVWK 1999). 

Suunnittelun yhteydessä toteutettiin 2D virtaus- ja habitaattimallinnus, jolla arvioitiin suunnitelman 
mukaisesti mitoitetun uoman hydraulisia ominaisuuksia ja soveltuvuutta taimenen poikastuotantoon. 
Mallinnustyökaluna oli FESWMS FST 2DH.  Virtausmalli osoitti kaltevuudeltaan suunnitelman mukai-
sille poikashabitaateille 0,2–0,4 m/s virtausnopeuksia. Vesisyvyydet olivat kesävirtaamalla pääosin 0,2–
0,3 m, talvivirtaamalla hiukan pienempiä.  Nämä vastaavat hyviä olosuhteita etenkin pienille taimenen 
poikasille. 

Virtausmallin perusteella tehtiin habitaattimalli, jossa käytettiin suunnitelman mukaisia pohjan ver-
hoilun materiaalikokoja.  Habitaattimallissa käytettiin taimenten kutemisen ja eri kokoisten poikasten 
elinvaatimusten preferenssiarvoja, jotka muodostuvat virrannopeudesta (Kuva 4), syvyydestä (Kuva 5) 
ja kivikokoluokista (Mäki-Petäys ym. 1997, Mäki-Petäys ym. 2002). Habitaattimalli osoitti, että pääosa 
poikastuotanto-osuudesta olisi sekä suuremmalla kesävirtaamalla 300 l/s että talvivirtaamalla 150 l/s 
olosuhteiltaan hyvää tai erinomaista, etenkin pienille <10 cm pituisille taimenen poikasille (Kuva 6). 
Suuremmille poikasille olosuhteet eivät olleet aivan niin hyviä varsinkaan talvivirtaamalla, johtuen 
muun muassa isojen poikasten suosimasta suuremmasta vesisyvyydestä (Kuva 7). 

 

 

Kuva 4. Virtausmallilla laskettiin virtausnopeudeksi 0,2–0,4 m/s tummansinisillä alueilla. Mustat, leveät 
alueet ovat suvantoja, kapeat vaaleansiniset alueet virtapaikkoja. Kuva Simo Tammela. 
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Kuva 5. Mallinnetut vesisyvyydet ovat enimmäkseen välillä 0,2–0,4 m, suvannoissa yli 1 m. Tummempi 
sininen vastaa syvempää aluetta. Kuva Simo Tammela. 

 

 

Kuva 6. Imatran kaupunkipuron poikastuotanto-osuuden habitaattimallinnuksella arvioitiin hyviä olosuh-
teita (vihreä) alle 10 cm taimenen poikasille kesäaikaan virtaamalla 300 l/s ja lähes yhtä hyviä virtaa-
malla 150 l/s. Kuva Simo Tammela. 
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Kuva 7. Habitaattimallilla arvioitiin hiukan huonompia olosuhteita yli 15 cm taimenen poikasille kesäai-
kaan verrattuna pienempiin poikasiin virtaamalla 300 l/s. Soveltuvien vihreiden alueiden alue pieneni 
vielä jonkin verran virtaaman vähentyessä tasolle 150 l/s. Kuva Simo Tammela. 

2.5 Rakentaminen toteutuu 
Imatran kaupunginvaltuusto hyväksyi puron rakentamisen ja investoinnin toteutettavaksi vuoden 2014 
aikana. Kaupunkipuron rakentamisurakka kilpailutettiin loppuvuonna 2013. VRJ- Etelä-Suomi voitti 
tarjouskilpailun (788 000 €, alv 0 %) ja valittiin urakoitsijaksi kaupunginhallituksen päätöksellä 
16.12.2013. Pian kuitenkin osoittautui, että rakentamisen hoitaisi aliurakoitsijan roolissa Situra Group 
Oy, joka oli jäänyt kelpoisuusvaatimusten takia kilpailutuksen ulkopuolelle. EAKR-hankkeen projekti-
päälliköksi valittiin Imatran kaupungin edustajana kalastusmestari Tomi Menna, jolle jäi epäkiitollinen 
tehtävä kohdata kaupunkilaisten monenkirjava ja negatiivinen palaute paljon parjatussa hankkeessa. 
Kansalaisten mielipiteitä ja hyväksyttävyyttä hankkeesta käsitellään tarkemmin kappaleessa 7.   

Rakentamisessa sattui selkeitä virheitä muun muassa pohjan korkoon ja tiivistykseen liittyen. Poh-
jatyöt tehtiin kesällä 2014, jonka jälkeen rakentuvaan uomaan ajettiin kiveä ja soraa. Kaivuutöissä ta-
pahtuneen mittavirheen vuoksi habitaattiosuuden alku oli kaivettu metrin liian syväksi, jolloin tukinuit-
toränniltä tulevan jyrkän osuuden yhtymäkohta alaosalle muodostui huomattavasti suunniteltua 
jyrkemmäksi kynnykseksi. Syyskuussa 2014 ELY-keskuksen toimesta kerättiin Vuoksesta vettyneitä 
kantoja, jotka vietiin kaupunkipuroon muun puuaineksen kanssa. Marraskuussa 2014 koevesityksessä 
huomattiin, että habitaattiosuuden alussa ei ollut kaatoa juuri ollenkaan, eikä vesi virrannut juuri ollen-
kaan habitaattiosan kahdella ensimmäisellä suoralla. Tämä johtui osin mittavirheestä kaivuun aikana. 
Korjaustyöt toteutettiin ELY-keskuksen asiantuntijatyönä. Korjauksessa puron pohjalta jouduttiin otta-
maan kaikki kivet ja sorat pois, jonka jälkeen pohja vuorattiin ja korotettiin savella. Kivet ja sora laitet-
tiin korjauksen jälkeen takaisin ja vesi laskettiin takaisin uomaan. Samalla jyrkän kynnyksen alapäätä 
korotettiin, jolloin kynnyksen pudotusta saatiin alennettua. Kynnystä ei kuitenkaan saatu kokonaan pois-
tettua, sillä yläpuolinen alue olisi pitänyt samalla uusia kokonaan.  

Korjaustyön jälkeen puro käytiin ELY-keskuksen (Markus Tapaninen) ja Imatran kaupungin (Tomi 
Menna) työnä kokonaisuudessaan läpi. Puro oli vesitettynä, joten korjaus- ja kunnostustarpeet oli 
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helposti nähtävillä. Koko uoman matkalle lisättiin kivimateriaalia, joka aseteltiin samoilla periaatteilla, 
kuin virtavesikunnostuksissa. Samalla lisättiin soraa, joka vielä käytännössä puuttui kokonaan. Puron 
alaosan jyrkkää osiota korjattiin vielä tässä vaiheessa.  

Korjaustöiden jälkeen kaupunkipuro toteutui pitkälti suunnitelmien mukaiseksi. Hanke valmistui 
aikataulussa. Vastaanottotarkastuksessa 1.12.2014 työ hyväksyttiin ja kohde otettiin vastaan, puron ylä-
osan vuotoaluetta lukuun ottamatta, joka korjattiin myöhemmin. Kaupunkipuron avajaiset pidettiin seu-
raavana kesänä 13.6.2015. 

Imatran kaupunkipuron suunnittelu- ja rakennushanke päättyi virallisesti 30.6.2015. Hankkeen lo-
pulliset kustannukset olivat yhteensä kokonaisuudessaan 1 125 000 €, josta tukea oli noin 470 000 €.   

 

Kaupunkipuron avajaiset kesällä 2015 olivat yleisömenestys. Kuva Tomi Menna. 
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Maantien alikulkukäytävästä muodostui näyttävä yksityiskohta, jossa taimenetkin viihtyvät.  
Kuvat Pekka Vähänäkki.  
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Mutkitteleva habitaattiosa rakentui voimalinjojen alle. Kuvat Pekka Vähänäkki ja Tomi Menna. 
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Kävelysillan rakennusvaihetta. Kuvat Tomi Menna ja Pekka Vähänäkki. 

  
Yläosan suoraa ennen (kuvattu alhaalta ylöspäin kohti kävelysiltaa) ja jälkeen (kävelysillalta alas). Kuvat 
Pekka Vähänäkki ja Alisa Koski. 
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Ylälammen rakennusta ja valmis lampi. Kuvat Pekka Vähänäkki ja Tomi Menna.  
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Kaupunkipuron yläosaa. Kuva Tomi Menna. 
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3 Kaupunkipuron ominaisuuksia  

Imatran kaupunkipuro on noin yhden kilometrin pituinen ja sen kaltevuus on keskimäärin 2,5 %. Vesi 
johdetaan puroon kahden putken kautta Vuoksesta, Imatran voimalan yläkanavasta. Vesi virtaa omalla 
paineella ensin kahteen lampeen puron alkupäässä.  Vedenlaatu Imatran kaupunkipurossa on erinomai-
nen.  

Alaosa on suunniteltu pienen kaltevuuden alueeksi, jotta uoman pituutta saadaan kasvatettua sekä 
rakennettua uomaan sopivia habitaatteja mahdollisimman paljon. Puron uoma on pääosin, virtaamasta 
riippuen, 2–5 m leveä. Kahden yläosan lammen ja alaosan kosteikon leveys on suurimmillaan 10 m.   

Puron virtaaman suunniteltiin vaihtelevan kesävirtaamien (300 l/s) ja talvivirtaamien (180 l/s) vä-
lillä. Tämän virtaaman Fortum Oyj laskee uomaan veloituksetta. Virtaamasta 30 l/s ohjataan Ylisyöksy-
puroon tukkirännistä, jotta sen vesitys edes osittain säilyy. Käytännössä virtaama on ollut kesäisin 250 
l/s ja talvella 100 l/s. Virtaama, virrannopeudet ja uoman syvyydet tarkistusmitattiin ja niitä vertailtiin 
suunnitelmaan toteutuksen jälkeen. Virtausnopeudet habitaattialueilla vaihtelivat 0,1–0,7 m/s välillä, 
joka on suunnitelman mukainen ja vastaa taimenen poikasten habitaattipreferenssiä (Mäki-Petäys ym. 
1997, Mäki-Petäys ym. 2002). Jyrkemmän alaosan virtausnopeudet vaihtelivat 0,7–2 m/s välillä.  

3.1 Kaupunkipuron olosuhteet toteutuksen jälkeen 
Imatran kaupunkipuron alaosalla tehtiin kesällä 2015 mittauksia, joiden tavoitteen oli selvittää, miten 
hyvin toteutus vastaa suunnitelman tavoitteita taimenen poikashabitaattien aikaansaamiseksi. Mittaukset 
tehtiin virtaamalla 220 l/s. Aalto-yliopisto toteutti laserskannauksen rannalle sijoitetulla, liikutettavalla 
mittauslaitteella, jolla saatiin pistepilvenä uoman rantaviivan sijainti ja korkeusasema. Skannaustulos 
työstettiin karttamuotoon Suomen ympäristökeskuksessa. Koska skannaus ei ulottunut vedenpinnan alle, 
pisteiden avulla saatiin selville rantaviivan korkeudet mittausosuudella yhden senttimetrin tarkkuudella 
(Kuva 8). Korkeusmallissa näkyvät myös yksittäiset uomaan asetetut kivet ja isokokoinen puuaines. 
Rantaviivan korkeuden muutosten perusteella oli mahdollista määritellä tasakaltevien osuuksien eli su-
vantojen laajuus vedenpinnan muuttuessa kaltevaksi suvannon ylä- ja alapäässä. Suvantojen väliset kor-
keuserot ja etäisyydet määriteltiin ja tämän perusteella laskettiin kunkin osuuden keskimääräiset kalte-
vuudet, jotka olivat olleet myös suunnittelun pohjana. 

 

 

Kuva 8. Laserskannaus toteutetusta uomasta kesällä 2015. Suurennetussa osakuvassa näkyy uoman 
yksityiskohtia, kuten kiviä, kantoja ja puunrunkoja (kuva Johanna Jalonen ja Mikko Sane). Suurennuk-
sen paikka näkyy valokuvassa kuvassa 9.  
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Uoman kaltevuudet habitaattiosalla: Ylimmät habitaatit 70 metrin matkalla oli suunniteltu toimi-
maan jopa 0,25 % kaltevuudella. Mittausten mukaan habitaattiosan toteutuneet saman kaltevuuden su-
vantojen väliset osuudet olivat käytännössä 0,5 %, 0,9 % ja 2,4 %. Kuvassa 9 näkyy habitaatti, jonka 
kaltevuus on 0,5 % ja siinä on myös sähkökalastuskoeala 2 ja pohjaeläinnäytepaikka B. 

Seuraavan suvannon jälkeisen virtapaikan kaltevuudeksi oli suunniteltu 0,5 %, mutta mittauksissa 
todettiin sen olevan 1 %. Tämän jälkeisen mutkan kaltevuus oli suunnitelman mukainen 2,5 %. Seuraa-
van suoran osuuden suunniteltu kaltevuus oli 0,5 % ja toteutunut kaltevuus 0,6 %. 

Habitaattiosan alaosalla kosteikkoon asti suvantojen välillä on jyrkempiä osuuksia, niiden kaltevuu-
det ovat keskimäärin 6 %. Suunnitelmassa nämä osuudet oli tarkoitettu hiukan loivemmiksi, mutta ala-
osa on silti melko lähellä suunniteltua. Alaosaan on myöhemmin tullut muutoksia vuotopaikkojen kor-
jauksen yhteydessä ja muun muassa suunnitelmassa ollut kaksihaarainen osuus on muutettu yhdeksi 
uomaksi.  

Johtopäätöksenä habitaattiosan kaltevuuksista on, että vaikka uomassa on ollut korjaustarvetta, ha-
bitaattien kaltevuudet vastaavat suunniteltua melko hyvin. Se, että suvantojen väliset virtapaikat ovat 
jyrkempiä kuin suunnitelmassa viittaa siihen, että suvannot ovat edelleen jonkin verran pitempiä kuin 
suunnitelmassa. Habitaattiosan kokonaiskaltevuus ensimmäisestä voimalan alapuolisesta suvannosta 
vanhaan kosteikkoon on 1,4 %. 

Uoman kaltevuudet alaosalla: Kaupunkipuron alaosa kosteikosta Vuokseen on hyvin jyrkkä. Mut-
kissa olevien pienten suvantojen välillä on osuuksia, joiden kaltevuus on jopa 16 %. Osuudet ovat sel-
västi jyrkempiä kuin luonnonmukaisille kalateille suositeltu 5 % (DVWK 1999). Imatran kaupunkipu-
ron tapauksessa, kun keskeisesti suosittavana lajina on taimen, näin jyrkän alapään toteutuksen ei 
katsottu kuitenkaan haittaavan kalojen pääsyä uomaan. Toteutuksen jälkeen on todettu, että myös monet 
muut lajit pystyvät nousemaan kaupunkipuroon. 

Virtausnopeus ja veden syvyys: Virtausnopeuksien ja vesisyvyyksien mittauksilla haluttiin selvit-
tää olosuhteita erityisesti seuraaville uomatyypeille: kutusoraikot, jyrkät osuudet ja hitaasti virtaavat 
poikasalueet. Mittauksia tehtiin uoman eri osuuksilla poikkileikkauksittain virtausmittarilla OTT C31. 
Kohteissa tehtiin lisäksi mittauksia Schiltknecht MiniAir -virtausmittarilla.  

 

Kuva 9. Kaltevuudeltaan 0,5 % uomaosuus, joka esiintyy suurennettuna kuvassa 8.  
Kuva Jukka Jormola.  
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Kutusoraikkojen olosuhteita mitattiin kahdelta eri kaltevuusalueelta toukokuussa 2015 ja tulokset 
on esitelty taulukossa 1. Kutusoraikkojen mitatut vesisyvyydet ja virtausnopeudet ovat lähellä mallin-
nettuja arvoja, ja ovat todennäköisesti sopivia kutualueille. Kaltevuudet ovat osuuden kaltevuuksia, itse 
kutusoraikkojen kaltevuus oli noin 0,5 %. 

Taulukko 1. Kutusoraikoilta mitatut olosuhteet. 

 Virtaama (l/s) Syvyys (cm) Virtausnopeus (m/s) Kaltevuus % 

Soraikko 1 220 15 0,45–0,65 0,9 

 110 10 0,05–0,65 0,9 

Soraikko 2 220 25 0,55–0,75 2,5 

 110 20 0,15–0,70 2,5 

 
Jyrkkien osuuksien virtausnopeuksia mitattiin kalojen nousuedellytysten arvioimiseksi syyskuussa 

2015 virtaaman ollessa 200 l/s.  Habitaattiosuudella 2,5 % kaltevassa virtapaikassa virtausnopeudet oli-
vat välillä 0,70–1,90 m/s eli selvästi suurempia kuin mallinnuksen mukaan. Jyrkällä uoman alaosalla, 
kaltevuus 16 %, virtausnopeudet olivat välillä 0,90–1,95 m/s. Virtausnopeudet olivat melko suuria, 
mutta kuitenkin taimenen uintikyvyn rajoissa. 

Hitaasti virtaavien poikasalueiden olosuhteita mitattiin samaan aikaan syyskuussa 2015. Tulokset 
on esitelty taulukossa 2. Vesisyvyydet olivat näillä osuuksilla käytännössä suurempia kuin mitä virtaus-
malli näytti, vaikka virtaama oli pienempi kuin suunniteltu kesävirtaama. Mittausten perusteella osuuk-
sien voi olettaa olevan hyviä poikasalueita eri ikäisille poikasille. 

Taulukko 2. Hitaasti virtaavilla poikashabitaateilla mitatut olosuhteet. Virtausnopeudet on mitattu noin 2 
cm etäisyydeltä pohjasta ja pinnasta. 

 Virtaama (l/s) Syvyys (cm) 
Virtausnopeus 
(m/s) pohja 

Virtausnopeus (m/s) 
pinta Kaltevuus % 

Ylin 200 40 0,20–0.60 0,25–0,50 0,5 

Keskimmäinen 200 30 0,10–0,30 0,30–0,85 1 

Alin 200 35 0,10–0,25 0,05–0,28 0,5 

 

3.2 Uoman mikroympäristö verrattuna luonnonpuroihin 
Imatran kaupunkipuron uomasta mitattiin mikroympäristöä kuvaavat ympäristömuuttujat kesäkuussa 
2021. Uomasta valittiin 50 m:n välein 20 poikkilinjaa, joista muuttujat mitattiin 0,5 metrin välein. Yh-
deltä alaosan leveässä suvannossa sijaitsevalta linjalta pisteet mitattiin 1 metrin välein. Yhteensä mit-
tauspisteitä tuli 153. Pisteiden kohdalta mitattiin syvyys, virtausnopeus 2–3 cm pohjan yläpuolelta ja 60 
% syvyydestä. Lisäksi arvioitiin yleisin ja toiseksi yleisin substraatin raekoko, sammalpeittävyys ja ve-
sikasvipeittävyys (Kuva 10). Virtausnopeus mitattiin Höntzsch-potkurimittarilla. Raekoon määritykseen 
käytettiin muokattua Wentworthin asteikkoa taulukon 3 mukaan. 
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Taulukko 3. Tässä tutkimuksessa käytetty muokattu Wentworthin asteikko pohjan raekoolle. 

Luokka Nimi Koko (mm) 
1 Hiekka 0–2 
2 Hieno sora 2–8 
3 Sora 8–16 
4 Pienet kivet 16–32 
5 Kivet 32–64 
6 Suuret kivet 64–128 
7 Pienet lohkareet 128–256 
8 Lohkareet 256–512 
9 Isot lohkareet 512–1024  
10 Kallio >1024 

 

Kuva 10. a) Syvyyden, b) virtausnopeuden, c) yleisimmän ja toiseksi yleisimmän raekoon ja d) sammal- 
ja kasvipeittävyyden jakaumat mittauspisteissä. Virtausnopeus on mitattu 2–3 cm pohjan yläpuolelta 
(Vp) sekä 60 % syvyydestä (V0.6). 

Imatran kaupunkipuron uomaa verrattiin keskisuomalaisiin puroihin ja jokiin (Taulukko 4). Imatran 
kaupunkipuro oli syvyydeltään hyvin samanlainen verrattujen uomien kanssa, Köhniönpuroa lukuunot-
tamatta. Köhniönpuron alhaisempi syvyyden keskiarvo johtunee siitä, että mittauspisteet osuivat suurien 
kivien päälle, jotka ylettyvät vedenpinnan yläpuolelle. Yleisin raekoko Imatran kaupunkipurossa oli rae-
koko 7, eli pienet lohkareet (25 %:ssa mittauspisteistä) (Kuva 10 c). Raekoko 6, eli suuret kivet, oli ylei-
sin 21 %:ssa mittauspisteistä. Raekoko 8, eli lohkareet, oli yleisin 17 %:ssa mittauspisteistä. Keskimää-
räisesti yleisimmän pohjan raekoon osalta Imatran kaupunkipuro oli hyvin samanlainen vertailussa 
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Kiertojoen, Köhniönpuron, Könkköjoen ja Rutajoen kanssa, sillä kaikkien raeluokka oli 7 (Taulukko 4). 
Toiseksi yleisin raekoko Imatran kaupunkipurossa oli useimmiten taas 7, jota havaittiin toiseksi yleisim-
pänä raekokona 26 %:ssa mittauspisteistä. Raekoot 6 ja 8 olivat toiseksi yleisimpiä raekokoja 20 %:ssa 
mittauspisteistä. Muissa kohteissa toiseksi yleisin raekoko oli keskimäärin pienempää, sillä se vaihteli 
luokkien 4 ja 5 välillä. Imatran kaupunkipuron pohjan raekoko on siis keskimääräisesti vertailupuroja 
suurempaa ja tasaisemman kokoista.  

Sammalpeittävyys oli Imatran kaupunkipurossa huomattavasti alhaisempi kuin vertailukohteissa 
(Taulukko 4). Vesisammalten kasvuun tarvitaan aikaa vähintään vuosia, joten luultavasti kaupunkipuron 
sammalet eivät ole vielä ehtineet asettua kaikille niille sopiville alustoille purossa. Imatran kaupunkipu-
ron sammalpeittävyys muistuttaa tilannetta, joka voidaan havaita kunnostetuissa jokiuomissa, heti kun-
nostuksen jälkeen (Muotka & Syrjänen 2007). Paikkoja, joiden sammalpeittävyys on suuri, on vähän, 
mutta paikoitellen sammalpeittävyys voi olla jopa 90 % (Kuva 10 d), eli sammalta on suuria määriä vain 
satunnaisesti.  

Taulukko 4. Uoman keskimääräinen leveys ja syvyys, yleisin havaittu raekoko (Rae 1), toiseksi yleisin 
havaittu raekoko (Rae 2) Wentworthin muunnetulla asteikolla (ks. taulukko 3), keskimääräinen sammal-
peittävyyden osuus, keskimääräinen vesikasvipeittävyyden osuus sekä keskimääräiset virtausnopeudet 
2–3 cm pohjan yläpuolelta (Vp) sekä 60 % syvyydestä (V0,6) Imatran kaupunkipurossa vuonna 2021 
sekä vertailukohteissa. Suluissa keskihajonta. 

 
Leveys 

(cm) 
Syvyys 

(cm) Rae 1  Rae 2 
Sammal 

(%) 
Kasvi 

(%) 
Vp  

(cm/s) 
V0,6  

(cm /s) 
Mittaus-

vuosi 

Imatran kau-
punkipuro 398 (192) 24 (26)  7 (2) 7 (2) 1 (4) 7 (16) 14 (15) 20 (18) 2021 

Keljonpuro 160 (0,14) 16 (4) 4 (1) 4 (1) 10 (0)  16 (24) 20 (26) 2001 

Kiertojoki 332 (129) 24 (12) 7 (1) 5 (2) - 46 (29) - - 1998 

Köhniönpuro - 1 (23) 7 (2) 5 (3) 26 (22) 0 12 (14) 16 (14) 2010 

Könkköjoki 
(Myllykoski) - 23 (8) 5 (2) 4 (2) 36 (30) - 10 (12) 31 (22) 2001 

Könkköjoki 
(Sahakoski) - 27 (18) 7 (2) 5 (2) 7 (11) - 21 (14) 36 (20) 2010 

Rutajoki - 26 (17) 7 (1) 4 (2) 10 (16) - 34 (30) 46 (36) 2002 

 

Veden lämpötilaa Imatran kaupunkipurossa on seurattu huhtikuusta 2019 lähtien (Kuva 11). Läm-
pömittarin merkki oli Hobo Pendant Data Logger UA-002-08 tai Vemco Minilog. Hobo-mittareiden 
tarkkuus on valmistajan mukaan 0,45 ˚C ja erottelukyky 0,14 ˚C. Mittari oli kiinnitetty harjaterästan-
koon, joka oli sijoitettu puunrungon alle.  

Vuoden 2019 toukokuun alusta vuoden 2020 toukokuun alkuun veden keskilämpötila oli 7,5 ˚C. 
Seuraavan vuoden keskilämpötila toukokuusta toukokuuhun oli 8,1 ˚C. Toukokuusta 2020 toukokuuhun 
2021 vesi oli kaupunkipurossa siis keskimäärin jonkin verran lämpimämpää kuin toukokuusta 2019 tou-
kokuuhun 2020 (Kuva 11). Lämpimin kuukausi vuonna 2019 oli heinäkuu, jolloin lämpötila oli keski-
määrin 17,4 ˚C. Elokuun 2020 keskilämpötila oli 18,4 ˚C. Vuoden 2019 korkein mitattu veden lämpötila 
oli 19,1 ˚C (28.7.2019) ja vuonna 2020 vastaavasti 20,4 ˚C (28.6.2020). 

Kylmin kuukausi vuosina 2019–2020 oli helmikuu, jolloin veden keskilämpötila oli 0,3 ˚C. Vuonna 
2020–2021 kylmimmät kuukaudet olivat tammi- ja helmikuu, joiden keskilämpötilat olivat myös 0,3 ˚C. 
Matalin yksittäisen päivän keskilämpötila molempina ajanjaksoina oli 0,1 ˚C, joka mitattiin monena päi-
vänä tammi- ja helmikuun aikana molempina ajanjaksoina.  
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Kuva 11. Veden lämpötila Imatran kaupunkipurossa vuosina 2019–2020 ja 2020–2021 toukokuusta tou-
kokuuhun. 

3.3 Putkilokasvit 
Imatran kaupunkipurosta otettiin valokuvia vuonna 2014 ja uudestaan syyskuussa 2021 (Kuva 12 a–p). 
Ne näyttävät, kuinka kasvillisuus on kehittynyt vuosien aikana purolla.  

Puron yläpään altaat sijaitsevat puistomaisella alueella (Kuvat 12 a ja b). Luonnonvaraisia kasveja 
rakennetulla alueella on vähän, mutta esimerkiksi terttualpia (Lysimachia thyrsiflora) esiintyy. Uposleh-
tisiä kasveja altaissa ovat esimerkiksi purovita (Potamogeton alpinus) ja ruskoärviä (Myriophyllum al-
terniflorum). 

Kaupunkipuron yläosaa ja alaosan habitaattiosaa yhdistää suora, osaksi vanhaan tukinuittokanavaan 
rakennettu keskiosa. Puron keskiosalla on eniten varjostusta, mutta varjostuksen määrä on kuitenkin vä-
häinen. Keskiosan lähistöllä oleva metsä on suurimmaksi osaksi kuivaa ja lehtomaista kangasta (Liiteri-
tietokanta 2019). Vallitseva puulaji on mänty (Pinus sylvestris). Metsässä on paljon myös kuusia (Picea 
abies), koivuja (Betula sp.) ja haapoja (Populus tremula). Yläosan puistomaisella alueella ei ole juuri-
kaan puita varjostamassa, sillä uoma sijaitsee puistikkoisella alueella. Alaosan habitaattiosa sijaitsee 
joutomaalla (Kuva 12 m–p.), jonka kasvillisuus on toistaiseksi pysynyt matalana, luonnolliselle niitylle 
tyypillisenä kasvustona. Joutomaan kasvillisuus pysyy matalana jatkossakin, sillä puron yläpuolella kul-
kevien sähkölinjojen takia puiden ei voida antaa kasvaa kovin korkeiksi. Imatran kaupunkipuron lähi-
alueet ovat harvinaisen idänkurhon (Carlina biebersteinii) kasvualueita. 

Rantakasvillisuus Imatran kaupunkipuron alueella on varsin tyypillistä luontaista rantakasvilli-
suutta. Puron rannoilla esiintyy esimerkiksi ratamosarpio (Alisma plantago-aquatica), leveäosmankäämi 
(Typha latifolia), vehka (Calla palustris), kurjenjalka (Comarum palustre) ja haarapalpakko (Spar-
ganium erectum). Alueella on myös myrkkykeisoa (Cicuta virosa), joka on myrkyllinen kasvilaji Suo-
messa ja voi aiheuttaa oireita iholle jopa kasvia koskettaessa. Rauhaan jätettynä myrkkykeiso on kuiten-
kin vaaraton.  

Pinnalla kasvavia vesikasvilajeja Imatran kaupunkipurossa ovat esimerkiksi rantapalpakko (Spar-
ganium emersum) ja uistinvita (Potamogeton natans). Uposlehtiset kasvilajit Imatran kaupunkipurossa 
ovat järvisätkin (Ranunculus peltatus ssp. peltatus), purovita, ruskoärviä, ja kanadanvesirutto (Elodea 
canadensis). Vesirutto on luokiteltu kansallisesti haitalliseksi vieraslajiksi ja sen leviämistä on syytä 
mahdollisuuksien mukaan estää. Vesirutto kilpailee elintilasta ja ravinteista esimerkiksi ärviöiden (My-
riophyllum sp.) kanssa. Vesirutto myös muuttaa vesistön ravinnekiertoa ja kasvustojen voimakas 
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hiilidioksidinkulutus nostaa veden pH:ta. Toisaalta kuolleiden kasvinosien hajoaminen ja soluhengitys 
kuluttavat happea, jolloin pH ja happipitoisuus laskevat öisin. Tällaiset pH:n ja happipitoisuuden vaihte-
lut tuskin aiheuttavat nopeasti virtaavissa vesistöissä haittaa veden vaihtuessa jatkuvasti, mutta Imatran 
kaupunkipurossa vesirutto on vallannut hitaasti virtaavia syvänteitä, joten paikallisia haittavaikutuksia 
saattaa syntyä. Vesiruton leviämistä syvänteistä puron muihin osiin pitäisi mahdollisuuksien mukaan 
yrittää estää, vaikka se voi olla hyvinkin työlästä. Vesirutto leviää nykytiedon mukaan lähes yksin-
omaan kasvinosista, eikä se kasvata siemeniä tai juuria. Leviämiseen riittää pienikin pala kasvia. 

Joitakin puroon asetettuja puunrunkoja jouduttiin siirtämään koskipaikoista pois (vrt. kuva 12 k ja 
12 l), sillä ne keräsivät talvella ympärilleen jäätä ja pahensivat hyydeongelmaa. Puron rantakasvillisuus 
on lähtenyt nopeaan kasvuun, mikä parantaa osaltaan kaupunkipuron elinympäristöä. Lehtikarike ja 
muu suuri orgaaninen aines muodostavat puroon detritusta, joka on tärkeä ravinnelähde vesistöissä. Det-
rituksen määrä vaikuttaa esimerkiksi pohjaeläinyhteisöön. Karkea orgaaninen aines saattaa hyödyttää 
myös taimenia, sillä Gustafsson (2017) havaitsi, että taimenet viihtyivät sellaisissa puron osissa, joissa 
puuaineksen määrä oli korkein. 

 
 

 

Vesikasveista järvisätkin (Ranunculus peltatus ssp. peltatus) viihtyy myös virtavesissä ja antaa samalla 
hyvän kiinnittymispaikan rysäsirvikkäiden (Polycentropodidae heimon Neureclpisis bimaculata) toukkien 
pyyntipusseille. Kuva Jukka Jormola. 
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Kuva 12 a–p. Imatran kaupunkipuron kasvillisuuden kehitys vuodesta 2015 (vasemmalla) vuoteen 2021 
(oikealla). Kuvat otettu syyskuussa. Kuvat Jukka Jormola ja Alisa Koski. 

Pohjaeläinnäytteenoton yhteydessä arvioitiin kasvillisuustyyppien peittävyyden osuutta puron poh-
jalla vuosina 2018–2021. Mahdolliset kasvillisuustyypit oli jaoteltu kymmeneen ryhmään ja lisäksi 
määriteltiin ryhmä ”Ei kasvillisuutta” (Kuva 13). Peittävyys arvioitiin neliasteisella asteikolla 0–3, jossa 
0 vastasi 0–4,9 % peittävyyttä, 1 vastasi 5–24,9 % peittävyyttä, 2 vastasi 25–74,9 % peittävyyttä ja 3 yli 
75 % peittävyyttä. Näytteenottopaikkoja oli viisi, ne olivat samat kuin pohjaeläinten näytteenottopaikat 
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A-D sekä kosteikko. Puron eteläisimmässä näytteenottopaikassa A kasvillisuutta oli hyvin vähän. Mak-
roleviä havaittiin 5–24,9 % peittävyydellä. Näytteenottopaikassa B havaittiin kaikkina vuosina ilmaver-
soisia kasveja, mutta niiden peittävyys ei kasvanut ajan kuluessa. Vuosina 2020 ja 2021 näytteenottopai-
kassa B makrolevien, näkinpartasammaleiden ja uposlehtisten kasvien määrä kasvoi huomattavasti. 
Kosteikkoisella näytteenottopaikalla havaittiin kaikkina vuosina ilmaversoisia kasveja ja makrolevien 
määrä kasvoi vuosien saatossa. Näytteenottopaikoissa C ja D kasvillisuutta ei juurikaan ollut, mutta jon-
kin verran ilmaversoisia kasveja havaittiin.   
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Kuva 13. Vakiosähkökoekalastuspaikat 1–5 ja pohjaeläinten näytteenottopaikat A-D, jotka ovat samat 
kuin kasvillisuuden tarkastelun näytteenottopaikat. Oikealla kasvillisuustyyppien peittävyys viidellä näyt-
teenottopaikalla (A-D sekä kosteikko) Imatran kaupunkipurossa vuosina 2018–2021. 
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3.4 Vesisammalet 
Ainoa tähän mennessä havaittu vesisammallaji Imatran kaupunkipurossa on isonäkinsammal (Fontinalis 
antipyretica). Isonäkinsammalta istutettiin muutamaan paikkaan puron yläosaan rakentamisen valmis-
tuttua kiinnittämällä pieniä kasvustoja langalla kiviin ja suoraan pienissä kivissä kiinnittyneenä. Sammal 
oli peräisin Koskenkylänjoesta. Sammalien kasvamista haittaa yleensä kaksi yleisintä tekijää: pohjan 
häiriintyminen sekä vedenpinnan vaihtelu (Muotka & Virtanen 1995). Pohjan häiriintyminen tarkoittaa 
yleensä pohjan kivien siirtymistä ja kääntyilemistä niin, että niiden pinnalla kasvavat sammalet irtoavat 
tai jäävät kääntyneen kiven alle. Myös pohjaan kiinnittyvä hyyde (hyydepadot) on yksi pohjan häiriinty-
misen tapa (Muotka & Virtanen 1995). Imatran kaupunkipurossa esiintyy hyydettä, joka voi siis häiritä 
sammalia. Vesisammalien on kuitenkin tiedetty selviävän jopa -10 ℃ pakastumisesta (Stream 
Bryophyte Group 1999), eli hyyde ei välttämättä olekaan niin kriittinen tekijä puron sammalten menes-
tykselle.  

Imatran kaupunkipuron pohjan kivet ovat purossa vielä hyvin irtonaisia, eikä iskostumista ole ta-
pahtunut. Lohkareita on purossa vähän ja kivet ovat kooltaan samaa luokkaa. Sammalet, myös vesisam-
malet, kasvavat mieluiten suurten kivien eli lohkareiden pinnoilla (Stream Bryophyte Group 1999). 
Muotkan ja Virtasen (1995) mukaan sammalyhteisön monimuotoisuus kasvaa kivien koon, varsinkin 
niiden korkeuden, kasvaessa. Tämä tapahtuu luultavasti siksi, että kivien pinnoilla viihtyvien, semia-
kvaattisten lajien määrä lisääntyy. Nämä lajit valtaavat tilan, jota kokonaan veden alla viihtyvät lajit 
sekä kuivan maan lajit eivät voi käyttää hyväkseen. Myös puuaines, kuten suuret oksat ja puunrungot, 
ovat mahdollisia kasvualustoja sammalille samaan tapaan kuin kivet. Sammalkasvuston monipuolista-
miseksi olisi perusteltua lisätä suurten pintakivien määrää kaupunkipurossa. Tulevissa projekteissa suur-
ten kivien sekä puuaineksen riittävästä määrästä on hyvä olla tietoinen. 

Vesisammalet lisäävät tehokkaasti erilaisten vesiselkärangattomien määrää, sillä ne ovat hyviä ha-
bitaatteja pohjaeläimille. Pohjaeläimet puolestaan tarjoavat kalayhteisöille ravintoa purossa. Sammalet 
myös pidättävät kiintoainesta ja hienojakoista orgaanista ainesta, joka lisää energiaresursseja pohja-
eläimistölle. Vesisammalien läsnäolo on siten koko ekosysteemin toiminnan kannalta huomattavan tär-
keää.  
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Taimenen kutupesien tarkastamisessa käytetään vesitähystintä ja nostetaan  
haavin avulla muutama poikanen mitattavaksi. Kuva Saija Koljonen. 
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4 Taimen kaupunkipurossa 

Imatran kaupunkipuron rakentamisen yhtenä tavoitteena oli tarjota Vuoksessa esiintyvälle jokitaimen-
populaatiolle kutu- ja poikastuotantoalueita. Imatrankosken vastakkaisella rannalla kaupunkipurosta kat-
sottuna sijaitsee Voimanpuro, jossa esiintyi luontainen taimenpopulaatio. Vuonna 2015 Voimanpurosta 
siirrettiin Imatran kaupunkipuroon noin 80 taimenyksilöä, joista 10 oli merkitty ankkurimerkeillä. Näitä 
merkittyjä taimenia ei kuitenkaan ole enää tavattu purossa, vaan ne ovat mahdollisesti siirtyneet pää-
uomaan tai palanneet Voimanpuroon. Imatran kaupunkipuron taimenpopulaatio koostuu siis luultavasti 
taimenista, jotka nousevat puroon kutemaan Vuoksesta. Myös paikallisiksi jääviä taimenkoiraita ja -naa-
raita saattaa esiintyä.  

Puron taimenpopulaatiosta arvioitiin monia populaatioindikaattoreita, kuten kutupesä- ja mätiti-
heys, sorastanousun ajankohta ja jokipoikastiheys. Näitä tunnuslukuja verrattiin luonnollisten puro- ja 
koskiuomien taimenpopulaatioihin, jotka lienevät kokonaan tai pääosin paikallisia.  

Imatran kaupunkipuron taimenpopulaatiota on tarkkailtu sähkökoekalastuksin vuodesta 2016 ja ku-
tupesälaskennalla vuodesta 2018. Raportoimme taimenen pesä- ja mätimunatiheyden Imatran kaupunki-
purossa vuosina 2018–2021, sorastanousun ajankohdan vuosina 2020 ja 2021 sekä 0–3-vuotiaiden tai-
menten tiheydet vuosina 2016–2021. 

Vuosina 2016 ja 2017 suoritettiin sähkökoekalastusten yhteydessä ravinnonkäyttö-näytteenotto vat-
sahuuhtelemalla osa taimenista. Ravinnonkäytön yhtäläisyyttä pohjaeläinyhteisöön ei tutkittu tarkem-
min, koska tällä otoksella haluttiin vain saada yleiskuva taimenten käyttämästä ravinnosta. Kaikki yksi-
löt olivat ulkoisesti hyväkuntoisia ja ravintokohteet huuhtelun perusteella olivat monipuolisia. Suurin 
osa kaloista oli syönyt päivänkorennon (Baetis rhodani) toukkia, jotka ovat hyvin yleisiä kaupunkipu-
rossa. Osa taimenista näytti olevan erikoistunut tiettyyn ravintoon, kuten aikuisiin mäkäriin tai kotiloi-
hin (Valvata sp.). Otoksessa olleiden kalojen perusteella kaupunkipurossa on riittävästi ravintoa eikä sen 
saanti siten rajoittaisi kasvua. Ravinnonkäytön tutkiminen kalojen kasvun ja puron kalatuotannon arvi-
oinnin kannalta olisi kuitenkin tärkeä tutkimuskohde jatkossa.  

4.1 Taimenen kutupesä- ja mätitiheys  
Imatran kaupunkipurosta laskettiin taimenen kutupesien määrä vuosina 2018–2021 syksyllä tai alkutal-
vella. Taimennaaras kaivaa mätiä haudatessaan kuopan, jonka perään syntyy sorakasa, jota kutsutaan 
harjanteeksi. Mäti sijaitsee harjanteen sisällä mätitaskuissa. Joissakin tutkimuksissa taimennaaraan on 
havaittu rakentavan yhtenä syksynä ainoastaan yhden kutupesän (Elliott 1984, Elliott & Hurley 1998, 
Rubin ym. 2004), mutta joissakin tutkimuksissa useampia (Esteve 2005). Pesät löydettiin kahlaamalla ja 
tähystämällä pohjaa vesitähystimen eli vesikiikarin avulla etsimällä kuoppia, harjanteita ja puhdasta, hil-
jattain liikutetun näköistä soraa. Varmistettiin että sorakeko on pesä, kääntelemällä soraa tähän tarkoi-
tukseen suunnitelulla pesäkuokalla, kunnes muutama mätimuna nousi sorasta näkyviin. Mätimunien 
kuolevuus pidettiin niin pienenä kuin mahdollista, joten kaivelu lopetettiin heti, kun 3–5 munaa havait-
tiin. Tämän jälkeen kuokalla kaivettu pieni kuoppa peitettiin.  

Pesistä mitattiin kuopan ja harjanteen pituus ja leveys, veden syvyys viidestä pisteestä ja raekoko 
kolmesta pisteestä sekä etäisyys lähimpään isoon kiveen. Pesäsoran alkuperä arvioitiin myös. Sora luo-
kiteltiin kunnostussoraksi, jos rakeet olivat tasakokoisia ja pyöreähköjä. Toinen luokka oli luonnonsora, 
jossa oli enemmän vaihtelua sorakokojen välillä. Pesät merkittiin karttaan sekä maastoon asettamalla 
valkoiseksi maalattu kivi mätimunien löytöpaikan päälle. Merkkaamisella varmistettiin pesien ja alkioi-
den löytyminen uudestaan keväällä. 
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Kuteneen naaraan lovipituus (L, cm) arvioitiin yhtälöllä (1) (muokattu artikkelista Crisp & Carling, 
1989): 

𝐿𝐿 = 2,36𝑞𝑞0,60     (1) 

jossa q on arvioidun pesän harjanteen pituus senttimetreinä. 
 

Pesiä löydettiin vuonna 2018 yhdeksän kappaletta, vuonna 2019 kahdeksan kappaletta, vuonna 2020 
kuusi kappaletta ja vuonna 2021 kaikkiaan 13 kappaletta. Vuoden 2020 pesät laskettiin vasta keväällä 
2021, mikä saattoi johtaa aliarvioon pesien lukumäärästä. Vuonna 2018 naarastaimenia oli eniten pie-
nimmässä pituusluokassa eli pituusluokassa 20–24 cm (4 kpl), vuonna 2019 eniten pituusluokassa 30–
34 cm ja vuonna 2021 eniten pituusluokassa 40–44 cm (Kuva 14). Vuonna 2020 taimennaaraita oli yhtä 
monta (2 kpl) peräkkäisissä pituusluokissa 25–29, 30–34 sekä 35–39 cm.  

 

 

Kuva 14. Kutevien taimennaaraiden lovipituuden jakauma Imatran kaupunkipurossa vuosina 2018–
2020.  

Pesien mätimunamäärä (E) arvioitiin yhtälöllä (2) (Elliott, 1995): 

𝐸𝐸 = 0,006266 𝐿𝐿2,048     (2) 

jossa L on naaraan lovipituus eli pituus kuonon kärjestä pyrstön keskikohdan loveen. 

Pesien tiheydet olivat keskimäärin 0,33 pesää aaria kohti vuosina 2018–2021 (Taulukko 5). Mätimunati-
heys oli keskimäärin 376 munaa aaria kohti.  

Taulukko 5. Taimenen pesä- ja mätitiheys Imatran kaupunkipurossa vuosina 2018–2021.  

Vuosi Pesätiheys, pesiä/100 m2 Mätimunia, kpl/100 m2 

2018 0,33 358 

2019 0,29 448 

2020 0,21 186 

2021 0,47 511 

Keskiarvo (keskihajonta) 0,33 (0,11) 376 (141) 
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Sorapesässä kehittyvien mätimunien ja alkioiden aineenvaihdunnalle on ensiarvoisen tärkeää, että vesi 
pääsee kulkemaan soran välistä mädin ja alkioiden luokse. Vesi kuljettaa mädille ja alkioille happea ja 
samalla huuhtoo aineenvaihduntatuotteet pois (Huusko ym. 2007). Hyyde voi aiheuttaa mätimunille ja 
alkioille kuolevuutta. Jään muodostuminen pohjalle saattaa häiritä veden vaihtumista, liikuttaa soraa ja 
saattaa siten avata pesän. Jää saattaa myös laskea vedenpintaa, mikä voi johtaa pesien kuivumiseen ja 
alkioiden kuolemiseen (Huusko ym. 2007).  

4.2 Taimenen poikasten sorastanousun jakson pituuden ja 
ajankohdan arviointi 
Sorastanousu -jakson pituuden ja ajankohdan arvioiminen luonnonvesissä on tärkeää esimerkiksi siitä 
syystä, että virtavedet voidaan rauhoittaa kahlaukselta niinä ajanjaksoina, kun kahlauksesta on taime-
nenpoikasille haittaa. Ennen sorastanousua taimenalkiot nousevat lähemmäs soran pintaa, jolloin pesän 
päällä käveleminen voi aiheuttaa alkioille kuolevuutta (Roberts ja White 1992). Ohitusuomien ja lisään-
tymishabitaattien osalta tietoa voidaan hyödyntää etenkin silloin, jos uoman vedenkorkeutta säädellään. 
Tieto voi auttaa pitämään kutupesät vesitettyinä nousujakson päättymiseen asti tai toisaalta välttämään 
ohijuoksutuksen huipun osumista sorasta nousun aikaan. Nousun eli ruskuaisen loppumisen ajankohtaan 
eniten vaikuttava ympäristötekijä on lämpötila. Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta lämpötilassa on ollut 
ja tulee olemaan suurta ja ennalta-arvaamatonta vaihtelua. Imatran kaupunkipuron taimenten nousujak-
son ajoittumista voidaan verrata lähialueiden luonnollisten populaatioiden vastaavaan ajoittumiseen. Sil-
loin voidaan tehdä päätelmiä siitä, onko esimerkiksi Imatran kaupunkipuron veden lämpötila ja muu ve-
denlaatu taimenen kehitykselle sopiva, ja onko sorastanousun ajankohta samanlainen luonnonpurojen 
taimenten kanssa.  

Taimenten sorastanousun ajankohta arvioitiin Elliottin ja Hurleyn (1998) kehittämällä menetel-
mällä. Arviointi alkoi valokuvaamalla pesästä löytyneet poikaset kylkiasennossa petrimaljalla niin, että 
poikasten ruskuaispussi oli mahdollisimman selkeästi esillä. Jokaisesta merkitystä pesästä nostettiin 
muutamia yksilöitä kuvattavaksi ja ne palautettiin samaan soraikkoon varovasti asetinputken avulla ku-
vauksen jälkeen. Valokuvista voitiin laskea poikasten ruskuaispussin poikkileikkauksen pinta-ala käyt-
tämällä ImageJ-sovellusta. Yksilökohtainen ruskuaisen kuivamassa (y) voitiin laskea poikkileikkauksen 
pinta-alasta yhtälöllä: 

𝑦𝑦 = 0,055𝑥𝑥1,719     (3) 

jossa x on ruskuaisen poikkileikkauksen pinta-ala (mm2). Selitysaste oli r2=0,0893.  

 

Koska poikasten kuoriutumispäivän ruskuaispussin kuivamassaa ei ollut tiedossa, sen oletettiin olevan 
33 mg, sillä se oli ruskuaisen kuivamassan keskiarvo Rutajoen ja Arvajan mädinhaudontakokeessa, kun 
puolet poikasista oli kuoriutunut (Kiljunen 2003, Syrjänen ym. 2008). Imatran kaupunkipuron taime-
nenpoikasten arvioitu kuivamassa jaettiin 33 mg:lla, jolloin saatiin ruskuaispussin alkuperäisestä mas-
sasta jäljellä oleva osuus kuvauspäivänä. Kuvauspäivän kuivamassasta voitiin arvioida ruskuaisen kulu-
minen kaavalla: 

𝐴𝐴50 = (𝐶𝐶𝐴𝐴50(𝑇𝑇0 − 𝑇𝑇)(𝑇𝑇 − 𝑇𝑇0))−1    (4) 

jossa T on veden vuorokausikohtainen keskilämpötila, T0 on teoreettinen lämpötila -2,847 ℃, jossa al-
kiot eivät kuoriudu ollenkaan, T1 on teoreettinen lämpötila 22,403 ℃, jossa kaikki alkiot kuoriutuisivat 
heti samana päivänä, ja CA50 on ajan kerroin 36,35, jossa 50 % alkioista kuluttaa ruskuaisensa loppuun 
vakiolämpötilassa (Elliott & Hurley 1998).  
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Ruskuaispussin massa tiettynä vuorokautena saatiin vähentämällä A50-arvo edellisen vuorokauden mas-
sasta. Vähentämistä jatkettiin vuorokausi kerrallaan, kunnes ruskuaispussin massa laski alle nollan. Se 
vuorokausi, jolloin massa laski alle nollan, oli kyseisen poikasen sorastanousun päivä eli päivä, jolloin 
poikasen on pakko nousta sorasta saadakseen ravintoa.  

Imatran kaupunkipuron taimenenpoikasten arvioitu sorastanousu -jakso vuonna 2020 oli 8.5.–
23.5.2020 (Kuva 15). Eniten poikasia arvioitiin nousseen 16.5.2020. Poikasista 75 % nousi 17.5.2020 
mennessä. Sorastanousu -jakso kesti arviolta 16 päivää vuonna 2020. Vuonna 2021 poikasten arvioitu 
sorastanousu -jakso oli 8.5.–21.5.2021. Eniten poikasia nousi 14.5.2021. Poikasista 75 % arvioitiin 
nousseen 19.5.2021 mennessä. Arvio jakson kestosta oli 14 päivää vuonna 2021.  
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Kuva 15. Imatran kaupunkipuron taimenen poikasten sorastanousu -jakson pituus ja ajoitus vuosina 
2020 ja 2021.  

Taimenenpoikasten sorastanousun ajankohta oli Suomessa keskimäärin 2. kesäkuuta vuonna 2018, 
kun mukaan laskettiin pohjoissuomalaiset uomat (Syrjänen 2020). Imatran kaupunkipuron kanssa sa-
maan päävesistöalueeseen kuuluvassa Partakoskessa sorastanousu -jakso päättyi 29. toukokuuta vuonna 
2018, eli hieman myöhemmin kuin Imatran kaupunkipurossa vuosina 2020 ja 2021. Myös Läsänkos-
kessa, joka sijaitsee suhteellisen lähellä kaupunkipuroa Kangasniemen kunnassa, sorastanousu päättyi 
29.5. vuonna 2018. Kaupunkipuron taimenenpoikasten arvioitu sorastanousun ajankohta päättyy siis 
hieman Partakoskea ja Läsänkoskea aiemmin. Syynä tähän saattaa olla lämpötila, sillä kaupunkipuro on 
virtaamaltaan pienempi ja lämpenee keväällä nopeammin.  

 

 

Taimenen poikaset kuvattiin mittauksia varten 24.4.2019 ja palautettiin  
vielä ruskuaispussin turvin soraikon sisään. Kuva Saija Koljonen.  
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4.3 Taimenen poikastiheyden arviointi 
Imatran kaupunkipurossa on sähkökoekalastettu vuosittain syyskuussa vuodesta 2016 osana ELY-kes-
kuksen seurantoja. Sähkökalastuslaitteen merkki on ollut Hans Grassl ETL60NGI ja virtalähteenä toimi 
aggregaatti. Purossa on viisi koekalastusaluetta (Kuva 13) jotka on kalastettu joka vuosi, sekä lisäksi sa-
tunnaisia koealoja, joista yksi on kalastettu kerran vuonna 2017 ja toinen kerran vuonna 2021. Sähköka-
lastuksessa poistopyyntejä koealalla oli 1–3 koealasta riippuen. Saaliiksi saatujen kalojen pituus mitat-
tiin ja taimenet punnittiin. Osasta noin 1- ja 2-kesäisistä taimenista otettiin suomunäytteitä vuonna 2020.  

Taimenten ikä määritettiin ensisijaisesti menetelmällä, jossa taimenet asetetaan pituusjakaumaan ja 
jakaumasta etsittiin huippuja ja huippujen välistä mielellään tyhjiä tai ainakin vähäkalaisia ryhmiä. Iän-
määrityksessä oli haasteellista se, että tyhjiä kokoluokkia ei ollut 0- ja 1-vuotiaiden välillä, varsinkaan 
vuosina 2018 ja 2019 (Kuva 16). Taimenten laaja kokohajonta saattaa johtua siitä, että kutujakso ja siten 
myös pesäpoikasten nousujakso ovat pitkiä kestäen viikkoja. Kun kutu tapahtuu eri aikaan eri pesillä, 
myös alkioiden kehitys alkaa eri aikaan ja kokoerot alkavat muodostua. Kokoerot saattavat säilyä sitten 
koko jokipoikasvaiheen ajan. Pituusjakauma -menetelmää täydennettiin määrittämällä iät suomunäyt-
teistä. Taimenet jaettiin kooltaan kolmeen ikäryhmään: 0-vuotiaat 0–129 mm, 1-vuotiaat 130–199 mm, 
ja 2-vuotiaat ja sitä vanhemmat >200 mm pituisia.  

 
Kuva 16. Taimenen jokipoikasten pituusjakauma Imatran kaupunkipurossa vuosina 2016–2020 
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Taimenten tiheys koealoilla voidaan arvioida pyydystettävyyden (p) avulla kolmella eri laskukaa-
valla riippuen sähkökalastuskertojen määrästä koealalla. Laskukaavat ovat määritelleet Junge ja Libos-
varsky (1965), Seber ja LeCren (1967) ja Bohlin ym. (1989). Koska lajikohtainen saalis koealalla oli 
yleensä liian pieni pyydystettävyyden arviointiin saalismäärän aleneman avulla, käytettiin suurpopulaa-
tioista Kymijoen päävesistöalueen virtavesiltä laskettuja pyydystettävyysarvoja (Syrjänen, julkaisema-
ton). Populaatioarvio ja pinta-ala laskettiin yhteen kaikilta viideltä vakioalalta eli laskettiin koealojen 
pinta-alapainotettu keskitiheys, yksikkönä yksilöä/100 m2 eli yksilöä/aari ja tätä käytettiin kalatiheyden 
tunnuslukuna.  

Korkeimmillaan yksikesäisten taimenten keskimääräinen tiheys Imatran kaupunkipurossa oli 
vuonna 2021, kun tiheys oli 44 0-vuotiasta jokipoikasta/100 m2. Matalimmillaan yksikesäisten taimen-
ten tiheys oli vuonna 2019, kun tiheys oli 10 yksilöä/100 m2 (Kuva 17). 

Kaksikesäisten jokipoikasten tiheys oli suurimmillaan vuonna 2017, kun tiheys oli 26 yksilöä/100 
m2, ja matalimmillaan tiheys vuonna 2020 (2 yksilöä/100 m2). Matala tiheys havaittiin myös vuonna 
2016 (3 yksilöä/100 m2) (Kuva 17).  
 

 
Kuva 17. Keskimääräinen taimenten jokipoikasten tiheys Imatran kaupunkipurossa vuosina 2016-2020, 
ikäryhmissä 0, 1 ja >2 vuotta. 

 
Imatran kaupunkipuron taimenten kesänvanhojen poikasten korkein havaittu tiheys yksittäisellä 

koealalla on koekalastuksissa ollut jopa 161 yksilöä/100 m2 (koeala 2 vuonna 2017). Kokonaistiheys 
kaikkien ikäluokkien osalta alueella oli laskennallisesti 174 yksilöä/100 m2. Joillakin koealoilla on huo-
mattavasti suurempi tiheys kuin toisilla ja yksittäisten koealojen jokipoikastiheys voi vaihdella myös 
vuosien välillä. Jokipoikasilla esiintyy reviirikäyttäytymistä, kun jokainen yksilö yrittää löytää itselleen 
parhaan alueen ravinnon ja suojan saamiseksi. Jotkin osat purosta pystyvät toisia paremmin tarjoamaan 
suurelle osalle poikasista hyvät olosuhteet jokipoikasvaiheen ajaksi, joten niissä tiheydet ovat suurim-
millaan. Poikastiheyteen puron eri osissa vaikuttanee myös kutupesien vuosittainen sijainti. 

Taimenen poikastiheys vaihtelee suurestikin Suomessa eri virtavesissä ja vuosien välillä. Tiheyteen 
vaikuttanevat ainakin taimenen kutukannan koko sekä kyseisen kohteen virtaama, vedenlaatu ja veden 
lämpötila kyseisenä vuonna. Tiheyden ennätyslukemia on löytynyt esimerkiksi Arvajan reitin Kivikos-
kesta, jossa 0-vuotiaiden taimenten tiheys oli keskimäärin 120 yksilöä/100 m2 vuosina 1984–1993 (Syr-
jänen ja Valkeajärvi 2010). Kitkajoella 0-vuotiaiden taimenten tiheydeksi arvioitiin 30–60 yksilöä/100 
m2 vuosina 1989–1995, ja Kuusinkijoen taimentiheydeksi on saatu 20–60 yksilöä/100 m2 samalla aika-
välillä (Mäki-Petäys ym. 2000). Syrjänen ym. (2015) tutkivat suomalasia jokia, joista osaan oli istutettu 
taimenen hedelmöitettyjä mätimunia. Niissä joissa, joihin istutuksia ei tehty, keskimääräinen 0-vuotiai-
den taimenten tiheys oli 12 yksilöä/100 m2. Kymijoen päävesistön järvialueen tärkeimmissä taimenkos-
kissa ja -joissa kesänvanhojen poikasten tiheys on ollut keskimäärin laskusuunnassa vuoden 2015 jäl-
keen. Tiheys oli keskimäärin 4 yksilöä/100 m2 syksyllä 2021 (Ruokonen ym. 2022). 
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Pienissä, kooltaan Imatran kaupunkipuroa vastaavissa keskisuomalaisissa puroissa taimenten tihey-
det ovat olleet huomattavasti matalampia kuin Imatran kaupunkipurossa. Joutsan Kiertojoessa 0-vuotiai-
den taimenten tiheys on ollut keskimäärin 0,2 yksilöä/100 m2 vuosina 1999–2021 ja joinakin vuosina 
yksikesäisiä taimenia ei ole havaittu ollenkaan. Eniten 0-vuotiaita taimenia Kiertojoessa on ollut vuo-
sina 2002 ja 2009, jolloin kumpanakin vuotena taimenia oli 2 yksilöä/100 m2. On selvää, että Imatran 
kaupunkipurossa yksikesäisten taimenien tiheydet ovat huomattavasti suurempia. Jyväskylän alueella 
sijaitsevan Saakosken Saajoessa 0-vuotiaiden taimenten tiheys oli keskimäärin 7 yksilöä/100 m2 vuosina 
1999–2020.  

 

Kaupunkipuron taimenia on koealoilla yleensä runsaasti. Kuva Saija Koljonen. 

Kaikki kaupunkipuron taimenet on mitattu ja punnittu sähkökoekalastusten  
yhteydessä. Kuva Saija Koljonen. 
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Mittausten jälkeen taimenet palautetaan takaisin puroon. Kuva Jukka Jormola. 

4.4 Puron videoseuranta 
Imatran kaupunkipurossa on toteutettu kalojen videoseurantaa vuosina 2018 ja 2019. Seurannan tarkoi-
tuksena oli saada tietoa nousukalojen liikkeistä syksyllä ja smolttien vaelluksen alkamisesta keväällä. 
Puron yläosissa seurattiin myös kalojen liikettä patoaltaasta puroon ja takaisin. Videoseurannan toteutti 
Kymijoen vesi ja ympäristö ry Suomen ympäristökeskuksen tilaamana. Seurannan rahoitti Varsinais-
Suomen ELY-keskus kalatalouden edistämismäärärahoista.   

Vuonna 2018 videoseuranta toteutettiin ajalla 7.9.–24.10.2018 (Raunio 2018). Seurantaa tehtiin pu-
ron alaosasta, josta puro laskee Vuokseen. Seurannalla havaittiin ainoastaan kolmea kalalajia: ahvenia 
(Perca fluviatilis), särkiä (Rutilus rutilus) ja taimenia. Taimenista havaittiin sekä poikasia että vanhem-
pia emokaloja. Taimenenpoikaset olivat kaksikesäisiä tai vanhempia, mutta myös yksi 0-vuotias havait-
tiin. Poikaset liikkuivat edestakaisin puroon ja purosta pois. Poikashavainnot painottuivat aamuun klo 
5:00–9:00 ja iltapäivään 16:00–19:00 välille.  

Vanhempia emokaloja havaittiin nousseen puroon 21 yksilöä, joista suurin osa nousi puroon 9.–
11.10.2018 (Raunio 2018). Yhden nousevan emokalan rasvaevä oli leikattu, eli se oli todennäköisesti 
istutuskala. Taimenia nousi luultavasti puroon enemmänkin, mutta laiterikon vuoksi seuranta jäi suunni-
teltua lyhyemmäksi eikä kaikkia taimenia siten havaittu.  

Vuonna 2019 seuranta toteutettiin kahdesta paikasta, jälleen puron alaosasta sekä lisäksi puron ylä-
osan vedenottoputkesta, josta puro saa vetensä. Alaosaa seurattiin keväällä ajalla 17.4.–24.5.2019, mutta 
veden aiheuttaman laitevian vuoksi seuranta keskeytyi noin viikoksi huhti- ja toukokuun vaihteessa. 
Seurannan tarkoituksena oli selvittää taimenen smolttiutumista eli vaelluspoikasten mahdollista siirty-
mistä purosta Vuoksen pääuomaan. Alaosan seurantapaikasta havaittiin seuraavat kalalajit: ahven, hauki 
(Esox lucius), kiiski (Gymnocephalus cernua), kirjolohi (Oncorhynchus mykiss, kivisimppu (Cottus go-
bio), särki ja taimen (Raunio 2019). Haukia nousi puroon kaksi yksilöä ja alavirtaan ui yksi hauen poi-
kanen. Videoseurannalla nähtiin, että 47 taimenen smolttia vaelsi pois purosta toukokuun 2019 aikana. 
Taimenen vaelluspoikashavaintojen lisäksi huomion arvoista oli kirjolohen nousu seuranta-aikana pu-
roon. Kaikkiaan kirjolohia nousi puroon seitsemän yksilöä. Kirjolohen vaikutusta taimenen poikastuo-
tantoon on kuitenkin vielä liian aikaista arvioida, mutta vieraslajina siitä on lisää kappaleessa 6. 
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Yläosan seuranta suoritettiin 24.5.–27.6.2019, kahdessa kahden viikon jaksossa. Putkea pitkin näh-
tiin kulkevan ahvenia, salakoita (Alburnus alburnus), särkiä ja taimenia. Särkiä nähtiin kulkevan eniten 
eli 10 yksilöä ja taimenia ja ahvenia kulki kumpiakin kaksi yksilöä (Raunio 2019). Tuloveden ottoput-
kien ei ole tarkoitus toimia kalojen kulkuväylänä, mutta seurannan perusteella jotkut yksilöt kuitenkin 
käyttävät putkia kulkureittinä välpästä huolimatta.   

4.5 Muut kalalajit 
Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, videoseurannalla Imatran kaupunkipurossa nähtyjä lajeja oli-
vat ahven, hauki, kiiski, kirjolohi, kivisimppu, salakka, särki ja taimen. Sähkökoekalastuksella purosta 
on saatu saaliiksi taimenten lisäksi harjus (Thymallus thymallus), kivennuoliaisia (Barbatula barbatula), 
kymmenpiikki (Pungitius pungitius) ja mateita (Lota lota) (Taulukko 6). Myös täplärapuja (Pacifasta-
cus leniusculus) esiintyy purossa. Sähkökoekalastuksella ei ole tullut saaliiksi taimenenpoikasen saalis-
tajina tunnettuja lajeja, kuten ahvenia tai haukia, mutta esimerkiksi mateet ja täpläravut käyttävät taime-
nenpoikasia tai mätiä ravintonaan. Mateita on kuitenkin ollut toistaiseksi vähän purossa (Taulukko 6). 
Videoseurannan perusteella myös haukia ja ahvenia esiintyy purossa ajoittain, mutta ne eivät vain ole 
jääneet sähkökoekalastuksessa saaliiksi.  

Taulukko 6. Sähkökoekalastuksessa saaliiksi jääneiden kalalajien keskitiheydet pyydystettävyysarvolla 
arvioituna, yksilöä /100 m2, sekä havaintovuodet, joiden aikana lajia jäi saaliiksi. 

Laji Pyydystettävyys Tiheyden keskiarvo Havaintovuodet 

Harjus 0,24 0,2 2020 

Kivennuoliainen 0,17 4,6 2017–2021 

Kivisimppu 0,26 2,2 2016, 2018–2021 

Kymmenpiikki 0,52 0,1 2021 

Made 0,42 0,1 2017 

 
Järvilohta ei ole havaittu purossa. Vuoksen vesistöalueella pienin virta, jota lohi on käyttänyt li-

sääntymisalueenaan, on Partakoski, jonka keskivirtaama on noin 7 m3/s (Seppovaara 1969). Ruotsissa 
Vänernin järvilohi käyttää lisääntymisjokenaan Gullspångsforsen’ia, jonka virtaama on noin 3–5 m3/s. 
Järvilohen arvioidaan tarvitsevan suurempia virtaamia lisääntyäkseen kuin mitä kaupunkipuro pystyy 
tarjoamaan.  

Kivisimppu saattaa kilpailla taimenen kanssa ravinnosta, mutta aiheesta on kiistelty ja luotettavia 
tutkimustuloksia on vähän (Hesthagen ym. 2004). Myös ahven voi kilpailla ravinnosta taimenen kanssa. 
Hesthagen ym. (2004) toteaa tutkimuksessaan kirjoeväsimpun ja taimenen käyttävän samoja ravinto-
kohteita, joten ravintokilpailua voi olla simppujen ja taimenten välillä etenkin silloin kun simppujen 
määrät ovat suuria. Marttila ym. (2019) huomasivat, että taimentiheys ei kasvanut kunnostusten jälkeen 
yhtä paljon niissä uomissa, joiden kivisimpputiheys oli suuri. Niissä uomissa, joiden kivisimpputiheys 
oli alhaisempi, taimenten tiheys nousi enemmän (Marttila ym. 2019). Louhi ym. (2014) puolestaan eivät 
havainneet 0-vuotiaiden taimenten elinympäristönvalinnassa eroja, oli paikalla simppuja tai ei. Päinvas-
toin taimenet vaikuttivat häätävän simppuja energeettisesti epäedullisimmille, kovan virtauksen pai-
koille. Myös lajinsisäisellä kilpailulla on vaikutusta taimenen säilyvyyteen, sillä esimerkiksi Louhi ym. 
(2014) huomasivat kaksikesäisten taimenten läsnäololla olevan negatiivista vaikutusta yksikesäisten tai-
menten kasvuun. 
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Pohjaeläinnäytteenotossa käytetään potkuhaavia.  
Kuva Saija Koljonen.  
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5 Pohjaeläinyhteisön kehitys ja tila 

Makroskooppiset pohjaeläimet ovat vesistöjen pohjan läheisyydessä eläviä selkärangattomia eläimiä. 
Niiden koko vaihtelee 0,5 millimetristä jopa kymmeneen senttimetriin. Niitä ovat esimerkiksi päivänko-
rentojen, koskikorentojen, vesiperhosten, mäkärien ja surviaisääskien toukkavaiheet sekä äyriäiset, nil-
viäiset, juotikkaat ja harvasukasmadot. Ne ovat erikoistuneet elämään kivien pinnoilla, pehmeällä karik-
keella, sammalten ja muiden kasvien seassa ja soran päällä, tai pohjalla kivien välissä. Ne ovat myös 
erikoistuneet lajeittain käyttämään erilaisia ravintokohteita, ja ne voidaan jaotella toiminnallisen ravin-
nonkäyttöryhmän mukaan (Functional Feeding Groups, FFG).  

Pohjaeläimistön kolonisaatio ennestään tyhjille alueille, perustettaessa ohitusuomia tai johdettaessa 
vettä uusiin paljaskivikkoisiin uomiin, on maailmalla uutta huomiota herättänyt tutkimusasetelma. Ohi-
tusuomissa, luonnonmukaisissa kalateissä tai suuremmalla vesimäärällä uudelleen vesitettävissä uo-
missa tapahtuu pohjaeläinten levittäytymistä ensisijaisesti ylävirrasta tapahtuvan ajeen (driftin) mukana, 
mutta hitaampaa levittäytymistä myös esimerkiksi vesiperhosten ylävirtaan suuntautuvan munintalen-
non ansiosta ja vastavirtaan ryömimällä. Kalojen poikastuotanto ohitusuomissa ei käynnisty, ellei ole 
niiden ravintokohteiden mahdollisimman monilajista levittäytymistä eli kolonisaatiota uusille alueille. 
Etenkin virtavesihyönteisillä on omat vuodenaikaiset aikuistumissyklinsä ja lentoajat; tämän johdosta 
tasaisesti ympäri vuoden riittävä ravinto ja vesitys on yksi kalanpoikasten elinehto. Esimerkiksi Kana-
dassa ja Ruotsissa tehdyissä tutkimuksissa täysin uusien uomien kolonisaatio on edennyt yksilörunsauk-
sien osalta suhteellisen pitkälle jo kahden ensimmäisen vuoden jälkeen lajimäärän yltäessä luonnonpu-
rojen tasolle kolmen vuoden jälkeen (Chapelsky ym. 2020, Gustafsson, 2017). Ruotsalaisessa 
tutkimuksessa yksilörunsauden havaittiin kasvavan tasaisesti vielä viisi vuotta uoman vesittämisestä, 
vaikka koskiympäristön lajimäärä tasaantui jo kahden ensimmäisen tutkimusvuoden jälkeen (Gustafs-
son, 2017). Imatran kaupunkipurolla on tutkittu samalla näytteenottotekniikalla makroskooppisen pohja-
eläimistön runsauksia, lajimääriä ja toiminnallisia ravinnonkäyttöryhmiä vuodesta 2016 alkaen.  Pohja-
eläimet ovat virtavesikalojen ohella keskeisessä roolissa, kun määritetään jokien ekologista tilaa.  

Monipuolinen pohjaeläimistö on toimivan jokisysteemin perusta. Purossa elävät kalanpoikaset syö-
vät pohjaeläimiä sekä pinnalla eläviä hyönteisiä. Mitä monipuolisempi ja eri vuodenaikoina kehittyvä 
eliöstö, sen paremmin se toimii ja kestää satunnaisia muutostilanteita ja toipuu muutoksista. Yksi tapa 
tarkastella pohjaeläinyhteisön vakautta ja ekosysteemiprosesseja on tarkastella ravinnonkäyttöryhmien 
osuuksia. Pohjaeläimet kuljettavat energiaa eteenpäin ravintoketjussa. Suodattajat (filterers) keräävät 
virran mukana kulkevaa planktonia ja muita pienen pieniä hiukkasia. Kerääjät (gatherers) ravintoryhmä 
muistuttaa suodattajia, mutta ne keräilevät hieman isompaa ja pohjalle vajonnutta ainesta. Laiduntajat 
(grazers) ja kaapijat (scrapers) ryhmän edustajat käyttävät ravinnokseen esimerkiksi vesikasveja ja le-
viä. Pedot (predators) syövät muita eliöitä, kuten pienempikokoisia pohjaeläimiä. Petoja ovat esimer-
kiksi sudenkorennon sekä kaislakorennon toukat. Näiden lisäksi on myös ryhmä ”muut” (others), joiden 
ravinnonkäyttö ei ole tarkasti tiedossa. Tässä tarkastelussa myös loiset (parasites) on yhdistetty muut-
ryhmään. 

FFG-ryhmien käyttö ei ole täysin yksioikoista, ja niiden käyttöä on kritisoitu (Friberg & Jacobsen 
1994, Ledger & Hildrew 2000). Useimmat lajit käyttävät kahta tai useampaa tapaa ja jopa kahta trofiata-
soa yksilönkehityksensä eri vaiheissa kerätessään ravintoa. Tarkastelussa valitaan usein se ryhmä, jota 
sen pohjaeläinlajin yksilöt käyttävät useimmiten (Tietokantaviittaus: Freshwaterecology.info). Esimer-
kiksi koko Polycentropodidae -heimo on jaottelussamme petoina, vaikka ne ottavat ravintonsa suodatta-
malla. FFG-ryhmillä saadaan kuitenkin hyödyllistä tietoa pohjaeläinyhteisön koostumuksesta kokonai-
suutena ja viitteitä siitä, millaista ravintoa purossa saattaa olla tarjolla. Muutokset FFG-ryhmien 
suhteissa heijastavat muutosta ympäristössä, mutta se on vain epäsuora ekosysteemiprosessien muutos-
ten kuvaaja. 
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Kaupunkipuro vesitettiin koko matkaltaan marraskuussa 2014, jonka jälkeen kilometrin mittainen, 
tasaisena pysyvän (100–250 l/s) virtaaman kivikkopohjaista koskiympäristöä tuli Vuoksesta kolonisoi-
tuvan pohjaeläimistön käyttöön. Vuonna 2015 otettiin ensimmäiset pohjaeläinnäytteet, mutta niiden 
määritystarkkuus, näytteenottojen laatu ja elinympäristökuvaukset eivät ole verrannollisia vuonna 2016 
viidellä eri näytteenottopaikalla aloitettuun jokavuotiseen seurantaan. Vuoden 2015 näytteiden yksilö-
määrien voidaan luonnehtia olleen äärimmäisen niukkoja (keskimäärin 28 eläintä/näyte) ja kaikkien hie-
man vajaan 20 potkuhaavinäytteen yhteenlaskettu lajimäärä on ollut vain 17 ja kokonaisyksilömäärä 
470. Pohjaeläinnäytteistä määrityksiä on saatavilla kattavasti vuoden 2018 näytteenotoista sekä yhdestä 
osa-alueesta syyskuun 2019 osalta. Vuonna 2018 on alueella tavattu 51 lajia tai lajiryhmää keskimääräi-
sen yksilömäärän ollessa jo 360 yksilöä/näyte. Runsaimpana toiminnallisena ravinnonkäyttöryhmänä 
esiintyy edelleen leväravintoa hyödyntävät kaapijat lähes kaikilla näytealueilla. Kaupunkipuron ekologi-
nen tila nyt raportoituina kahtena viimeisimpänä tutkimusvuonna on hyvä, kun lähtötaso on ollut vält-
tävä ja tyydyttävä tila näytealueesta riippuen. 

5.1 Pohjaeläinnäytteenotto ja indeksit 
Pohjaeläinnäytteet on otettu neljältä pohjaeläinnäytepaikalta A-D (kuva 13). Jokaiselta paikalta on otettu 
neljä rinnakkaista näytettä potkuhaavilla, kukin näytteenotto on kestänyt 30 sekuntia ja sen aikana on 
kuljettu metri ylävirtaan (SFS-EN 5077; Aroviita ym. 2019). Näytteet on säilötty 70 % etanoliin. Labo-
ratoriossa näytteet on poimittu valkoiselta alustalta suurennuslampun avulla ja säilötty etanoliin odotta-
maan määritystä. Näytteitä ei ole ositettu missään vaiheessa. Näytteet on määritetty SYKEn tavoitetak-
sonomian mukaan (Järvinen ym. 2019). 

Viides näytteenottopaikka on kosteikko, josta on kerätty kokoomanäyte. Emme ole kelpuuttaneet 
yksilö- ja lajimäärien laskuihin eikä pohjaeläinlajistoista johdettuihin indekseihin yksittäisiä kosteikko-
alueen näytteitä, sillä niiden menetelmä eroaa sekä näytteenoton että tulosten osituksien osalta. Kyseiset 
näytteet edustavat kasvillisuusrikkaan, pehmeän pohjan, sekä hitaan virtauksen alueen eliöstöä; lisänäyt-
teen menettelyllä haluamme tarkastella alueen taimenten ravintopohjan laajuutta sekä yleistä lajidiversi-
teettiä muualla kuin varsinaisilla koskipaikoilla. 

Pohjaeläimistön tilaa kuvaavat tunnusluvut 

Pohjaeläimistön tilaa voidaan arvioida erilaisilla tunnusluvuilla. Tässä raportissa laskimme pohja-
eläimille kokonaislajimäärän, TT- ja PMA-indeksit ja EPT-heimojen määrän. 

EPT-heimoihin lasketaan jokityypille ominaisten Ephemeroptera (päiväkorennot), Plecoptera (kos-
kikorennot) ja Trichoptera (vesiperhoset) -heimot. Niiden tarkastelussa lasketaan kyseisten heimojen 
yhteislukumäärää, ja sitä vertailtaan vastaavantyyppisiin vesistöihin Suomessa. Imatran kaupunkipuroa 
ei ole erillisenä jokena tyypitelty, mutta Vuoksen pääuoma on erittäin suuri kangasmaiden joki, ja kau-
punkipuro olisi veden kirkkautensa, uomaleveytensä ja virtaamansa puolesta tyypiltään pieni kangas-
maiden joki tai puro. Vesistön tila luokitellaan sitä paremmaksi, mitä enemmän näitä heimoja esiintyy. 

Suurten ja erittäin suurten kangasmaiden jokien tilaluokittelussa on määritelty seuraavat tilaluokan 
alaraja-arvot eteläiseen Suomeen: erinomainen 12 heimoa, hyvä 9 heimoa, tyydyttävä 6 heimoa, ja vält-
tävän ja huonon rajana on 3 heimoa (Aroviita ym. 2019). Vastaavat arvot pieni kangasmaajoki -tyypille 
ovat: erinomainen: 8,5, hyvä: 6,4, tyydyttävä: 4,3 välttävän ja huonon välisen rajan ollessa pienille joki-
vesille 2,1 (Aroviita ym. 2019). 

Tyyppiominaisten taksonien lukumäärällä (TT) kuvataan taksonikoostumusta ja monimuotoisuutta. 
Vertailuarvona käytetään saman jokityypin vertailupaikojen keskiarvoa. Tyyppitaksonien osalta erittäin 
suurten ja suurten kangasmaajokien luokittelun alaraja-arvot ovat eteläisessä Suomessa: erinomainen 
21, hyvä 15,8, tyydyttävä 10,5, välttävän ja huonon välisen rajan ollessa 5,2. Vastaavat arvot pienen 
kangasmaajoen tyypille ovat: erinomainen16,3, hyvä 12,2, tyydyttävä 8,1, välttävän ja huonon välisen 
rajan ollessa pienille jokivesille 4,1.  
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PMA, eli suhteellinen tai prosenttinen mallinkaltaisuus, kuvaa lajiston koostumusta ja runsaussuh-
teita suhteessa vertailupaikkojen malliyhteisöön. PMA, eli suhteellinen tai prosenttinen mallinkaltai-
suus, kuvaa lajiston koostumusta ja runsaussuhteita suhteessa vertailupaikkojen malliyhteisöön. Sen 
osalta isojen kangasmaajokien luokittelun alaraja-arvot ovat eteläisessä Suomessa: erinomainen: 0,480, 
hyvä: 0,360, tyydyttävä: 0,240 välttävän ja huonon välisen rajan ollessa 0,120. Vastaavat arvot pienen 
kangasmaajoen tyypille ovat: erinomainen 0,464, hyvä 0,348, tyydyttävä 0,232, välttävän ja huonon vä-
lisen rajan ollessa pienille jokivesille 0,116. 

5.2 Pohjaeläinlajien kolonisaatio ja yksilömäärien kehitys 
Kaikkien näytteiden yhteenlaskettu yksilömäärä on kasvanut vuosittain seuraavasti: v. 2016 tavattiin 
1711, vuonna 2017 jo 8601 ja vuonna 2018 kaikkiaan 6147 yksilöä. Vuoden 2018 aiempaa vuotta alhai-
sempi yksilömäärä on voinut olla yhteydessä hellekesän 2018 poikkeuksellisen korkeisiin lämpötiloihin 
(vrt. Huttunen ym. 2018). Hellepäivien lukumäärä oli eteläisessä Suomessa kolminkertainen vuonna 
2018 verrattuna aiempaan, ennätysviileään kesään (Ilmatieteen laitos: ilmasto, kesätilastot).  Aineiston 
yhteenlaskettu lajimäärä nousi vuoden 2016 26 taksonista 47 taksoniin vuonna 2017, ja 51 taksoniin 
vuonna 2018. Ainakin keskiosan näytealueella C tapahtuu edelleen lajimäärän kasvua (Taulukko 7; v. 
2019 sarake). Ylimpien osien näytealueet C ja D ovat tiheyksien ja etenkin lajimäärien osalta tehok-
kaimmin kolonisoidut. 

Suurin ja selkein yksilö- ja lajimäärien kasvu on tapahtunut alimmalla näytealueella vuosien 2016 
ja 2017 välillä, jossa näytteiden keskiarvoyksilömäärä kohosi tänä aikana yli 20-kertaiseksi lajimäärän-
kin kolminkertaistuessa. Kahdella alimmalla näytealueella eläinmäärät jopa laskivat kolmantena näyt-
teenottovuotena, kun kahdella ylimmällä alueella tapahtui edelleen etenkin lajimäärien nousua myös 
hellekesän 2018 jälkeen (Taulukko 7). 

Yksilömääriltään runsaimmat lajit olivat vuonna 2016 Neureclipsis bimaculata -vesiperhonen, joka 
dominoi ylintä näytepaikkaa käsittäen koko aineiston pohjaeläinyksilöistä reilun kolmanneksen sinä 
vuonna. Vuonna 2017 Baetis-suvun päivänkorennot B. rhodani ja B. niger runsastuivat huomattavasti 
käsittäen tuolloin esimerkiksi C alueella 63 % kaikista pohjaeläimistä. Samana vuonna myös uudet kos-
kikorennot, kuten Leuctra ja Isoperla ilmaantuivat uusina taksoneina kaupunkipuroon kaksinkertaistaen 
yksilömääränsä. 

Ylin näytealue D on ollut joka vuosi lajirikkain ja tiheimmin kolonisoitu. Sen yhteisö on suodattaja-
vesiperhos-, päivänkorento- ja surviaissääskivaltainen mutta sisältää myös äyriäislajeja, joista virtave-
sille epätyypillisenä okakatkaa (Pallaseopsis quadrispinosa). Okakatkat ovat peräisin Saimaalta ja Imat-
rankosken yläpuoleisesta patoaltaasta, jossa on yli 20 metrin vesisyvyys. Katkoja on tavattu vain D 
alueella, ja yläosan näytealueen läheisyydessä Vuoksen vedenottoputken alla on kaksi lammikkoa, 
joissa katkat syksyisin viihtyvät. Hitain kolonisaatio on edelleen alimmalla alueella A, jossa vuodesta 
toiseen havaitaan alhaisimmat lajimäärät ja useissa ekologisen luokittelun tunnusluvuissa alhaisimmat 
arvot (Taulukko 7).  Alin näytealue on kaikista paikoista selvästi paljaspohjaisin ja jyrkkägradienttisin 
omaten myös karkeampilajitteisimman kivimateriaalin. Isokokoinen pohjapuuaines, vesisammalet ja 
muu isompi vesikasvillisuus puuttuvat A alueelta, ja siellä tapahtuu jossain määrin virtaaman levittäyty-
mistä haarauomiin. Alue on suurten virrannopeuksiensa ja edellä mainittujen seikkojen takia ylimmän 
osan näytealuetta alttiimpi suppojään muodostumiselle (ks. kpl 6.2 Hyydepadot). Alue C on näytepai-
koista parhaiten varjostettu, sillä se virtaa puistomaisen sekametsän läpi, mutta huomattavampaa eroa 
lajisto- tai ravinnonkäyttöryhmien määrissä ei ainakaan toistaiseksi havaita. Kvantitatiivisten näytteiden 
kosteikkoalueella (sähkökoekalastusalue 1, kuva 13) on havaittu muutama muilta näytealoilta täysin 
puuttuva vesiperhoslaji (kuten pienikokoinen Cyrnus trimaculatus), ja kaislakorento Sialis sp. muita 
alueita runsaampana. Virtavesilajiston kolonisaatiokeskuksena kyseistä hitaamman virran suvantoaluetta 
ei voi pitää, mutta se täydentää kaupunkipuron lajirikkautta.  

 



   
 

58   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 19/2022  

Taulukko 7. Imatran kaupunkipuron pohjaeläimistön tunnuslukuja.  

 2016                           2017 2018  2019 

Näytealue A B C D A B C D A B C D C Vertailujoet, 
keskiarvo 

Yksilöitä 
keskimäärin/näyte 25 62 78 262 563 545 454 492 333 331 261 523 428 - 

Kokonaislajimäärä/ 
alue 8 12 14 17 26 19 22 32 15 23 29 27 37 - 

EPT heimot,  
isot joet 6 6 7 9 10 10 9 13 7 8 8 10 11 13,3 

Tyyppiominaiset 
taksonit, isot joet  6 10 10 14 16 12 13 21 11 13 15 18 19 22,4 

PMA,  
isot joet 0,121 0,132 0,217 0,265 0,162 0,112 0,211 0,290 0,226 0,161 0,467 0,342 0,300 0,549 

EPT heimot,  
pienet joet 5 5 6 7 7 7 8 10 6 5 8 8 8 9,2 

Tyyppiominaiset 
taksonit,pienet joet  6 7 8 8 13 11 12 15 10 9 13 12 14 19,1 

PMA,  
pienet joet 0,295 0,287 0,275 0,142 0,291 0,284 0,338 0,144 0,287 0,410 0,331 0,317 0,282 0,497 

Kokonaislajimäärä A-D: 
26    A-D: 

47    A-D: 
51     - 

Tunnuslukujen lyhenteet on selostettu kappaleessa 6.1 Pohjaeläinnäytteenotto ja indeksit. Näytealueet on symbo-
loitu aakkosjärjestyksessä alavirranpuoleisimmasta ylimpään, kts. kartta Kuvassa Y. Kaikki vesipuitedirektiivin 
(VPD) mukaisessa luokittelussa käytetyt tunnusluvut (EPT heimot, tyyppiominaiset taksonit ja PMA indeksi) on las-
kettu erikseen pienille kangasmaajoille (valuma-alue < 100 km²) ja erittäin suurille kangasmaajoille (valuma-alue > 
10 000 km²; samat indeksit ovat käytössä myös suurille kangasmaajoille 1000–10000 km², joten käytetään lyhen-
nettä ”isot joet”).  

Jokaisen VPD luokittelussa käytettävän muuttujan ekologinen luokka on ilmaistu seuraavin värisymbolein: sininen: 
erinomainen, vihreä = hyvä, keltainen = tyydyttävä, vaalean ruskea = välttävä ja punainen = huono. Vertailujokiai-
neiston keskiarvo (eteläinen Suomi) on esitetty viimeisessä sarakkeessa. Laji- ja yksilömäärille ei ole ohjeellisia-
kaan luokittelun raja-arvoja. Vuoden 2019 osalta on toistaiseksi määritetty vain C alueen pohjaeläimistö. Alimmalle 
riville on koottu koko aineiston yhteenlaskettu pohjaeläinlajimäärä kaikilta näytealueilta. 

  

5.3 Pohjaeläimistön ravinnonkäyttöryhmien kehitys 
Tarkastelussa vertaillaan koskipaikkojen näytteitä (A-D). Tästä tarkastelusta on jätetty pois kosteikko-
paikan näytteet. Pohjaeläimet on jaettu FFG-ryhmiin Freshwaterecology.info’n, Merrit & Cummins 
(1996) ja Moog (2002) mukaan.  Chironomidae -heimon yksilöt kuuluvat moneen ravinnonkäyttöryh-
mään, joten ne on jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle (Merrit & Cummins 1996, Moog 2002). 
Olemme painottaneet ravinnonkäyttöä sekä asemaa trofiatasoilla ja huomioineet vähemmälle ravinnon-
ottotyylin. Esimerkiksi koko Polycentropodidae -heimo on jaottelussamme petoina, vaikka ne ottavat 
ravintonsa suodattamalla. Kolmen tarkasteluvuoden perusteella kaapijoiden osuus on noussut suurim-
maksi (Kuva 18, Taulukko 8). Ensimmäisenä tarkasteluvuotena petojen osuus on ollut suurin, mutta se 
on sittemmin laskenut. Suodattajien osuus on noussut tarkasteluvuosina, ja vuonna 2018 se oli toiseksi 
suurin ravinnonkäyttöryhmä purossa. 

Kaapijoista ylivoimaisesti runsain laji oli Baetis rhodani, joita oli vuonna 2017 yhteensä jopa 3799 
yksilöä tarkastelluilla koskipaikoilla, runsaiten paikoilla A - C. Yläosan koskipaikalla (D) kaapijat -ryh-
mää edusti Heptagenia sulphurea -päivänkorento, jonka lukumäärät muissa osissa puroa oli vähäinen. 
Yksi syy kaapijoiden suureen osuuteen voi olla niiden nopea kolonisaatiovauhti, joka on ajeen, eli drift-
ilmiön, vuoksi nopea etenkin päiväkorennoilla.  



   
 

 Suomen ympäristökeskuksen raportteja 19/2022   59 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2016 2017 2018

Pohjakerääjät

Muut

Pilkkojat

Pedot

Kaapijat

Laiduntajat

Suodattajat

n = 1612 n = 7668 n = 5155 

Kuva 18. Pohjaeläimistön toiminnallisten ravinnonkäyttöryhmien (FFG-ryhmät) kehitys vuosina 2016–
2018. Pohjaeläinten ravinnonkäyttöryhmien osuudet on laskettu yksilömäärien (n) perusteella. 

 

Taulukko 8. Toiminnallisten ravinnonkäyttöryhmien (FFG-ryhmät) prosenttiosuudet vuosina 2016–2018. 
Suurimpien ryhmien osuudet vuosittain on lihavoitu. 

 2016 2017 2018 
Suodattajat 7.9 6.0 27.4 
Pohjakerääjät 9.8 2.9 4.1 
Laiduntajat 0.0 0.1 0.1 
Muut 0.4 0.6 0.9 
Pedot 46.4 17.1 21.5 
Kaapijat 29.0 71.0 42.6 
Pilkkojat 6.4 2.2 3.3 

 
 
Petojen osalta runsaimmat lajit olivat Rhyacophila nubila, Neureclipsis bimaculata ja Polycentro-

pus flavomaculatus -vesiperhoset. N. bimaculata -yksilöitä oli etenkin yläosalla (D) runsaasti, kun P. 
flavomaculatus -yksilöitä löytyi runsaasti näytepaikoilta C ja B. R. nubila -lajin yksilöitä oli runsaasti 
paikoilla A ja D. Suodattajien osuus on ollut vähäinen kahtena ensimmäisenä tarkkailuvuotena, mutta 
niiden osuus on kasvanut 27 %:iin vuonna 2018. Suuria yksilömääriä on silloin ollut Simuliidae -mäkä-
rän toukilla, Cheumatopsyche lepida ja Hydropsyche siltalai vesiperhosen toukilla. 

Pienimpiä ravinnonkäyttöryhmiä purossa edustaa muut -ryhmä sekä pilkkojat. Pilkkojat -ryhmään 
kuuluvia yksilöitä on eniten puron yläosalla, vesisiiroja (Asellus aquaticus), joka käyttää ravinnokseen 
myös pohjalta löytyvää orgaanista ainesta. Huomioitavaa on, että vaikka vesisiiroja on runsaiten ylä-
osalla, niiden osuus koko yläosan pohjaeläimistä on vähäinen. 

FFG-ryhmien osuuksien muutokset Imatran kaupunkipurossa johtuvat todennäköisesti vielä koloni-
saatiosta, etenkin kahden ensimmäisen tarkasteluvuoden aikana muutokset ovat suuria. Veden laatu 
Imatran kaupunkipurossa on pysynyt vakaana kaikkina tarkasteluvuosina, joten se ei vaikuta FFG-
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ryhmien osuuksiin. Ympäröivässä ja puron kasvillisuudessa on tapahtunut pientä muutosta. Vuoden 
2018 hellejaksot kesällä on osaltaan voinut vaikuttaa puron eliöihin, etenkin kun varjostavaa kasvilli-
suutta on erittäin vähän. Pilkkojien pientä osuutta selittää osittain se, että puroon tulee hyvin vähän leh-
tikariketta, sillä puron vierustalla ei kasva isoja lehtipuita. Sen sijaan kaapijat hyötyvät tästä, sillä avoi-
meen puroon tulee paljon auringon valoa, minkä seurauksena leväkasvu on paikoitellen runsasta. 

Kaupunkipuron pohjaeläimistön kehitys ravinnonkäyttöryhmien avulla tarkasteltuna kuvaa miten 
yhteisö on kehittynyt purossa. Alun perin purossa oli vain sinne tuotuja puunrunkoja, juurakkoja ja istu-
tettuja sammalia. Suodattajien määrä on kasvanut vasta kolmantena tarkasteluvuonna, eli neljäntenä ke-
sänä kun puro on ollut olemassa. Kaapijoiden osuus on ollut suurin vuosina 2017 ja 2018. Kaupunki-
puro on avoin, kasvillisuus rannoilla on maltillista ja varjostus vähäistä, sillä suuria varjostavia puita ei 
kasva sen rannoilla. Pilkkojen määrä kaupunkipurossa on vähäinen, yleensäkin niiden osuus suomalai-
sissa virtavesissä on selvästi alle puolet yksilömäärissä tarkasteltuna, ja kaupunkipurossa on verrattain 
vähän lehtikariketta (Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta, pohjaeläintietojärjestelmä). Kaupunki-
puron pohjan kasvillisuus isojen sammalten osalta on vähäinen, mikä heijastuu pohjaeläinyhteisön ra-
kenteeseen. Alkuvaiheessa kaupunkipuron keski- ja yläosiin siirrettiin sammalta Koskenkylänjoesta, ja 
kiviä, joiden mukana on siirtynyt myös pohjaeläimiä.  

Puron keskiosa 

Tähän raporttiin oli käytettävissä muihin alueisiin verrattuna myös vuoden 2019 pohjaeläimet keskiosan 
näytteenottopisteeltä, joten keskiosan FFG-ryhmiä tarkastellaan vielä erikseen (Kuva 19).  

Myös keskipaikan pohjaeläimistöstä valtaosa on kaapijoita, joskin niiden osuus laskee ja tasaantuu 
kahtena viimeisenä tarkasteluvuotena. Kaapijoista runsain oli Baetis -päivänkorento. Petojen osuus kes-
kipaikan pohjaeläimistä on kasvanut tarkastelujakson aikana. Suodattajien ja pohjakerääjien osuudet 
ovat vaihdelleet vuosittain. Hellekesänä 2018 etenkin suodattajien osuus on ollut suuri, kolmasosa koko 
pohjaeläimistöstä keskipaikalla. Suodattajista runsaiten on ollut Cheumatopsyche lepida -vesiperhosia. 
Pienimpiä ryhmiä keskialueen näytteissä edustaa pilkkojat, muut ja laiduntajat -ryhmät. 

 

Kuva 19. Keskiosan näytteenottopaikan toiminnallisten ravinnonkäyttöryhmien (FFG-ryhmät) osuudet 
vuosina 2016–2019. 
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5.4 Kaupunkipuron ekologisen tilan kehitys 

Pohjaeläimistön ekologisen tilan kolme tunnuslukua ovat noususuunnassa vuoden 2018 tasaantumista 
tai notkahdusta lukuun ottamatta. Selvin nousu ekologisessa tilassa voidaan osoittaa alueella C, jossa 
toistaiseksi ainoana alueena on neljän vuoden aineisto (Kuva 20). Ekologinen yleisluokka alkaa vuonna 
2016 välttävästä tilasta koheten jo seuraavana vuonna tyydyttävään tilaan, ja ylimmällä näytealueella jo 
hyvän ja erinomaisen välille. Vuonna 2018 puolella näytealueista oltiin jo hyvässä tilassa, ja vuonna 
2019 alueen C pohjaeläimistön tila on jo erinomaisen ja hyvän välillä (Taulukko 7). 

Koska miltei jokaisella näytteenottokerralla ja jokaisella näytealueella EPT-heimot ja tyyppiominai-
set taksonit ovat lähempänä suuren ja erittäin suuren kangasmaajoen vertailuaineistojen keskiarvoa, on 
relevantimpaa tarkastella graafisesti alueen C kehitystä isojen jokien arvoilla (Taulukko 7, Kuva 20). 
Ainostaan prosenttinen mallinkaltaisuusindeksi on alkuvuonna lähempänä pienten kangasmaajokien 
malliyhteisöä, ja PMA saa myös ainoana ekologisen luokittelun indekseistä vuonna 2018 B alueella 
huonon luokan (Taulukko 7). Ylimmällä näytealueella (D) myös mallinkaltaisuusindeksi on aina lähem-
pänä isojen jokien vertailuarvoa, mikä on ymmärrettävää, koska se on lähimpänä Vuoksen pääuoman 
vedenottoaukkoa. Myös varjostus kyseisellä osuudella on minimaalista, ja näkyvin pienten jokien tun-
nuspiirre D alueella on vaatimaton uomaleveys. 

Ekologinen luokka kolmen käytetyn tunnusluvun yleiskeskiarvona vaikuttaa kohoavan vuosi vuo-
delta, ja kahden ylimmän näytealueen pohjaeläinyhteisö on jo selkeästi hyvässä ekologisessa tilassa, 
alue C jo toista vuotta peräkkäin (Taulukko 7, Kuva 20). Myös A ja B alueella ekologinen luokka kohe-
nee sekä isompien että pienen kangasmaajoen luokituskriteereillä. Havainnot, että yleinen pohjaeläinyh-
teisökoostumus muistuttaa enemmän suurten kangasmaajokien yhteisöjä uoman kapeudesta ja noin 200 
l/s virtaamasta huolimatta ovat saman suuntaisia kuin Gustafssonin (2017) väitöskirjatyössä dokumen-
toidut säännönmukaisuudet. Aineistoa ei ole toistaiseksi käsitelty tilastollisilla ordinaatiomenetelmillä 
kuten oikaistulla korrespondenssi -analyysillä (DCA), mutta jatkovuosien määritysaineiston valmistu-
essa ja taksonomian yhdenmukaistuessa tämä on tarkoitus toteuttaa. 
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Kuva 20. Kuvassa A) esitetty keskimmäisen näytealueen C lajimäärän (musta viiva), näytteiden keskiar-
voyksilömäärän (sininen viiva; toisella y-akselilla), suurten kangasmaajokien tyyppiominaisten taksonien 
(TT, harmaa viiva) sekä EPT heimojen lukumäärä vuosina 2016–2019. Kuvassa B) esitetty keskimmäi-
sen näytealueen ekologisen laatusuhteen (ELS, kolmen eri muuttujan keskiarvona) kehitys sekä pro-
senttisen mallinkaltaisuusindeksin (PMA, suuret kangasmaajoet) arvot vuosina 2016–2019. 
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6 Haasteet, ongelmat ja niiden ratkaisut  

6.1 Virtaaman säätely 
Kaupunkipuro oli mitoitettu kesäajan (300 l/s) ja talviajan (180 l/s) virtaamille. Puron talviajan vesimää-
rää on kuitenkin jouduttu vähentämään hyydepatojen välttämiseksi. Talvella puroon on juoksutettu 
noin 100–140 l/s, satunnaisesti jopa alle 100 l/s.  Kesäajan vesimääräkään ei ole ollut alkuperäisen suun-
nitelman mukainen, vaan se on toteutunut vähäisempänä. Suunnittelussa ei huomioitu puron vedenotto-
putken edessä olevan välpän vaikutusta, joka vaikuttaa virtaaman määrään. Koska kaupunkipuron ve-
denotto tapahtuu painovoimaisesti, myös Imatrankosken voimalan yläveden korkeus vaikuttaa suoraan 
puron vesimäärään. Suurimmiksi kesäajan virtaamiksi on mitattu 260 l/s.  

Suunnitteluvaiheessa olisi pitänyt ottaa huomioon vedenottoputken välppien vaikutus ja mahdolli-
sesti kasvattaa putken kokoa, jotta vesimäärän säätö olisi ollut mahdollista. Vedenoton maksimi olisi 
voinut olla esim. 500 l/s, jolloin säätämällä rakennetta päästäisiin toivottuun virtaamaan. Nykyisellään 
tällainen säätömahdollisuus ei siis onnistu. Lisävesityksen mahdollisuutena tulisi tarkastella välppien 
rakennetta ja toimintaa, jolloin virtaamaa saataisiin ehkä nostettua tavoitetasoon. 

Vaikka toteutuneet virtaamat ovat jääneet suunnitellusta, näyttää kaupunkipuro toimineen melko 
hyvin. Talviajan virtaaman pienentäminen hyytöjen takia on kuitenkin todennäköisesti aiheuttanut mäti-
tuhoja ja pienentänyt kaupunkipuron poikastuotantoa. Virtaamalla on myös suora linkki soveltuvan 
elinympäristön määrään ja se vaikuttaa myös isompien poikasten menestymiseen talven aikana (Koljo-
nen ym. 2013). Poikasten selviytymisen kannalta on tärkeää, että vettä on riittävästä toukokuun loppuun 
asti, jolloin poikaset ovat nousseet soran alta. Kesäajan vesimäärän pienentyminen on voinut jossain 
määrin vähentää kututaimenten nousuhalukkuutta. Mikäli tulevaisuudessakin joudutaan puron virtaamaa 
pienentämään kutuajan jälkeen hyydevahinkojen (tulviminen, syöpymiset) välttämiseksi, olisi entistäkin 
tärkeämpää maksimoida kaupunkipuron kutuparien määrä, jolloin puron poikastuotanto olisi mahdolli-
simman suuri mahdollisten mätitappioiden jälkeenkin. Houkuttelevuuden parantamiseksi kesäajan ja 
alkusyksyn vesimäärää voisi olla tarpeen lisätä. Jos vedenottorakenteisiin ei puututa, lisävesitys voisi 
olla mahdollista esimerkiksi lapolla. Tämä voisi tulla kysymykseen siinä vaiheessa, kun ylisyöksypuroa 
suunnitellaan vesitettävän kuten Vehanen ym. (2022) ehdottavat. Vedenoton kannalta olisi myös suota-
vaa, että Imatran voimalaitoksen yläveden taso pysyisi tasaisena läpi vuoden.  

6.2 Hyydepadot 
Hyydepadolla tarkoitetaan suppojäästä kertynyttä jääpatoa, joka tyypillisesti nostaa vedenpintaa padot-
tamalla normaalia veden virtausta ja nostamalla veden virtaamaan jään yläpuolelle. Pakkasten aikaisia 
hyydejaksoja on havaittu kaupunkipurolla säännöllisesti, kovimpina pakkasjaksoina lähes vuosittain. 
Suppojäätä muodostuu alijäähtyneeseen veteen eli tyypillisesti tilanteissa, joissa virtaava vesi jäähtyy 
nopeasti ilman jääkannen suojaavaa vaikutusta. Hyydepadon muodostumiseen vaikuttaa voimakkaim-
min Saimaan jäätyminen luusuassaan Vuoksen suualueella alkutalvesta. Jos jääkansi muodostuu ennen 
kovia pakkasjaksoja, niin hyytämisen suhteen tilanne alempanakin on yleensä helpompi. Todennäköi-
sesti myös vuorokausisäännöstely estää Vuoksen jääkannen syntymistä mikä osaltaan voi vaikuttaa 
myös kaupunkipuron hyydön lisääntymiseen. 

Kaupunkipurossa suppojäätä muodostuu herkimmin tukinuittorännin alapuolella olevalla jyrkällä 
osuudella sekä habitaattiosan yläpäässä, johon tuleva virtaus on voimakasta jyrkähkön avoimen osan 
jälkeen. Hyydepadolla on arvioitu olevan haitallista vaikutusta mädinkehitykseen (Cunjak ym. 1998), 
mutta yleisesti lohikalojen kuolleisuuteen vaikuttaa useat eri tekijät, eikä talviajan ole todettu aiheutta-
van erityistä kuolleisuuden nousua (Huusko ym. 2007).   
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Hyydepadot avattiin ensimmäisinä talvina käsityönä lapioin, myöhemmin konetyönä kaivinko-
neella.  Jääkerroksen syntymisen jälkeen hyytöjä ei talven aikana enää yleensä ole toistamiseen todettu. 
Hyydepatojen välttämiseksi puroa on muokattu muutamassa paikassa. Puun runkoja ja yksittäisiä kiviä 
siirrettiin enemmän uoman reunaan. Hyydepatojen suurin haitta on veden normaalin talviaikaisen virtaa-
man siirtyminen purouomasta jään päälle ja hyytöherkimmässä kohdassa jopa läheiselle tielle saakka.  

 

Hyydepadon aukaisu on haastavaa talvipuuhaa pakkaspäivänä. Kuva Markus Tapaninen. 

 
Hyydehaittojen vähentämiseksi on suunniteltu erilaisia toimia, joiden avulla nopeampi jääpeitteen 

muodostuminen olisi mahdollista. Jääpeitettä edistää esimerkiksi pinnan yläpuoliset rakenteet, jopa riti-
lät, joihin jäätä alkaisi muodostua. Leveässä uomassa todella isot kivet ja puumateriaali voivat edistää 
jääkannen muodostumista. 

Tärkeää olisi, että Vuoksen vesi tulisi kaupunkipuroon mahdollisimman lämpimänä, jotta mahdolli-
set hyytymisongelmat syntyisivät mahdollisimman alhaalla kaupunkipuron uomassa. Tuloveden muuta-
malla asteella tai asteen kymmenykselläkin saattaa olla iso merkitys siihen, kuinka kaukana tuloputkesta 
ensimmäiset hyydöt ilmaantuvat. Tuloveden korkeampaan lämpötilaan vaikuttaa Vuoksen pääuoman 
pysyvä jääkansi Tainionkosken ja Imatrankosken voimalaitosten yläpuolella. Pääuoman pysyvän jää-
kannen muodostumista voitaisiin edistää hyytöpuomein ja rajoittamalla lyhytaikaissäännöstelyä. Mitä 
tasaisempana Vuoksen juoksutus pysyy, sitä todennäköisempää on, että pääuomaan muodostuu pysyvä 
jääkansi. Mikäli lämpötilakerrostumista Vuoksessa talviaikaa olisi todennettavissa, olisi selvittämisen 
arvoista voisiko kaupunkipuron tulovesiputken viedä syvemmälle ylävirtaan.  

Myös puron ympäristön runsas puustoisuus ja pensaisuus saattaa luoda mikroilmastoja, jotka eh-
käisevät hyytöä. Kasvillisuus suojaa myös jossain määrin suoralta lumisateelta, joka on yhdistetty pak-
kasjaksojen aikana hyydön muodostuksen lisääntymiseen. 

Hyydepatojen syntymistä on pyritty ehkäisemään laskemalla talviaikainen virtaama suunniteltua 
alhaisemmaksi eli sitä on pidetty jopa alle 100 l/s. Alhaisempi virtaama auttaa vähentämään hyytöä, 
mutta toisaalta se paitsi suoraan vähentää soveltuvan elinympäristön määrää taimenen kannalta, niin se 
saattaa myös aiheuttaa mädille kuolevuutta soraikoissa.   
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6.3 Uoman rakenne, kuluminen ja vuoto-ongelmat 
Erityisesti pienemmän kivimateriaalin (soran) kulkeutuminen alavirtaan jyrkemmiltä penkoilta on pai-
koitellen paljastanut suodatinkankaan, jolloin rantapenkkojen luontainen kasvittuminen ei ole päässyt 
muodostumaan. Kivimateriaalin siirtymistä tapahtuu yhä, eikä iskostuneita pohjia ole vielä muodostu-
nut. Kivimateriaali on lisätty vuosina 2020 ja 2021. Osa soramateriaalista siirrettiin paikallisten koulu-
laisten kanssa.  Hyydeongelmia ratkaistaessa on myös poistettu tai siirretty kivimateriaalia paikoitellen.  

Käyttöönottotarkastuksessa havaittu vuoto ei jäänyt ainoaksi, sillä seuraavien vuosien aikana vuo-
toja todettiin useita. Osa vuodoista oli selkeitä rakennusvirheitä. Osa vuodoista taas oli syntynyt talvien 
aikana, jolloin vedenpinta oli noussut hyytöjen seurauksena. Suurimman osan vuodoista urakoitsija 
paikkasi takuutyönä. Vuotojen syntymisen suurimpana syynä arvioidaan olevan bentoniittimaton pai-
koittainen käyttö uomassa, jolloin penkoille muodostuu maton raja, joka on herkkä kulumiselle ja vuo-
doille. Vuotoja on korvattu savella, jota on pidetty alueella valmiina varastoituna, jos nopeaa korjaustar-
vetta ilmenee. Savella vuoraaminen riittävän paksulla kerroksella olisi ollut koko uomalle parempi ja 
kestävämpi ratkaisu, jota jatkossa voi suositella tämän kaltaisille kohteille.  

Koska uoma on rakennettu kuivalle maalle, sen maaperän rakenne ei todennäköisesti ole niin vesi-
tiivis, kuin luontaisissa uomissa on. Vuotokohtia ei kuitenkaan pysty ennakoimaan täysin, tosin jyrkkien 
osuuksien alaosat ja voimakkaiden virrannopeuksien mutkat lisäävät vuodon syntymisen riskiä. Raken-
nusvaiheessa bentoniittimatto olisi kannattanut korvata riittävän paksulla luonnonsavikerroksella, joka 
olisi todennäköisesti auttanut myös kivien iskostumiseen pohjaan. Savikerroksen avulla vuodot olisi 
pystytty todennäköisesti estämään lähes kokonaan. 

Vastaavissa projekteissa on suositeltavaa tulevaisuudessa käyttää kooltaan heterogeenistä soraa, 
jossa on monta eri raekokoa yhdessä. Taimen suosii kutupesäänsä varten sellaista pohjan rakennetta, 
jossa soran koko vaihtelee (Jonsson & Jonsson 2011). Sorakoon vaihtelu saattaisi lisätä taimenen kutu-
menestystä. Imatran kaupunkipurossa taimenen lisääntyminen on kuitenkin onnistunut hyvin, vaikka 
sora onkin kooltaan tasalaatuista. Soraikkojen määrän kohtuullinen lisääminen voisi kuitenkin edistää 
jatkossa kudun ja mädinkehityksen onnistumista erilaisissa olosuhteissa.  

Imatran kaupunkipuron kivet penkalla ja uomassa liikkuvat vielä vuosia rakentamisen jälkeenkin, 
joten iskostumista ei ole juurikaan tapahtunut. Soran heterogeenisyys auttaisi myös tähän ongelmaan, 
sillä kivet asettuvat lomittain paremmin, kun niiden koko vaihtelee. Sora- ja kivikoon vaihtelu tekee siis 
substraatista vakaamman, mikä auttaa esimerkiksi vesisammalyhteisön leviämisessä ja kasvussa. Sam-
malyhteisön monipuolistumisessa auttaa myös suurien, vedenpinnan yläpuolelle ylettyvien kivien aset-
taminen uomaan ja lyhyellä aikavälillä puuaineksen lisääminen.  

Uoman rakennetta voitaisiin parantaa esimerkiksi täyttämällä suvantoja jonkin verran sekä ylä- että 
alapäästä. Samalla voitaisiin saada lisää kutusoraikkoja virtapaikkojen niskalle ja loivia matalia alueita 
virtapaikkojen alaosaan esimerkiksi sorasta nousseille poikasille. 

6.4 Vieraslajit ja niiden vähentäminen 

6.4.1 Kanadanvesirutto 
Varsinkin Imatran kaupunkipuron habitaattiosalla puron alaosalla on paikoin huomattavat kanadanve-
sirutto -kasvustot, suurimmillaan 1–2 m2 alalla. Kasvustojen poistaminen tai vähentäminen on suositel-
tavaa, mutta se on toteutettava harkitusti, jotta vesirutto ei leviä entisestään. Vesirutto leviää ensisijai-
sesti kasvinosista. Vesirutto voidaan poistaa käsin uomasta, jolloin kasvinosia irtoaa vähemmän kuin 
esimerkiksi haravoimalla, mutta alavirtaan kannattaa asettaa tarpeeksi tiheä verkko, jotta irtoavat kas-
vinosat eivät leviä virran mukana.   



   
 

66   Suomen ympäristökeskuksen raportteja 19/2022  

6.4.2 Kirjolohi 
Kirjolohi on Suomessa haitallinen vieraslaji, jonka merkittävin aiheuttama haitta on erilaisten tautien 
levittäminen alueen alkuperäisiin lohikalakantoihin (Huusela-Veistola ym. 2018). Tällaisia tauteja ovat 
esimerkiksi IHN-tauti, joka aiheuttaa kuoliota ja verenvuotoa, BDK-tauti (tulehduksellinen munuaissai-
raus) ja lohiloinen (Gyrodactylus salaris) (Huusela-Veistola ym. 2018).  

Videoseurannassa havaittiin kirjolohien nousevan kaupunkipuroon vuoden 2019 keväällä. Seuran-
nan aikana (yhteensä 24 vrk) havaittiin seitsemän kirjolohen nousevan kaupunkipuroon. Kirjolohen ku-
tuajan sijoittuminen taimenen poikasten kehityksen kannalta juuri siihen ajankohtaan, jolloin kuoriutu-
neet poikaset vielä pysyttelevät soran suojassa saattaa aiheuttaa poikasten kuolleisuutta. Vaikka 
kirjolohen kutu ei onnistuisi, ne saattavat häiritä soraikkoja ja kuoriutuneet ruskuaispussipoikaset joutu-
vat ajeeseen liian aikaisessa vaiheessa. 

Vaikka kirjolohta on istutettu suomalaisiin vesistöihin aikaisemmin, nykyään kirjolohen istuttami-
nen ei ole enää suositeltavaa (Huusela-Veistola ym. 2018). Vuoksen pääuomaan kirjolohta on kuitenkin 
istutettu vapaa-ajankalastuksen tarkoituksiin. Kalastajille suunnatussa kyselyssä toivottiin Vuoksen alu-
een kirjolohi-istutuksien keskittämistä Mellonlahteen (Eerola 2022), joka toimii istuta-ja-ongi-periaat-
teella. Vuoksen pääuomassa on kuitenkin myös aktiivista virkistyskalastusta, joka perustuu kirjoloheen, 
joten istutusten lopettaminen ei ole yksiselitteinen toimenpide.   

6.4.3 Minkki  
Alueella on havaintoja minkistä (Neovison vison), joka vieraslajina on potentiaalisesti tehokas peto kau-
punkipuron kaltaisessa ympäristössä. Jälkiä syödyistä taimenista ei kuitenkaan ole, joten minkin vaiku-
tus taimenkantaan on todennäköisesti vähäinen. Jatkossa minkin pyytämisen mahdollistaminen voi tulla 
kyseeseen. Videoseurannassa havaittiin myös saukko (Lutra lutra), joka nousi puroon 13.5.2019. Sauk-
kohavainnon osalta mielenkiintoinen yksityiskohta on, että seuraavaan kalahavaintoon seurannassa kesti 
lähes kaksi vuorokautta. Tämä oli huomattavasti pidempi kalaton jakso kuin seurannassa muuten havait-
tiin. Saukko saattoi vaikuttaa siis yllättävän pitkän ajan sekä alas- että ylösvaellus -halukkuuteen kaik-
kien kalalajien osalta. Saukko saattaa oppia helpolle ruokailupaikalle, mutta havainnot sen esiintymi-
sestä ovat yksittäisiä. Saukko kuuluu alueen lajistoon luontaisesti, eikä siis ole vieraslaji, joten sen 
torjuntaan ei ole perusteita. 

6.5. Didymosphenia geminata -piilevän massaesiintymä 
Vuonna 2016 havaittiin suurehko (noin 30x30 cm) piileväesiintymä kaupunkipuron yläosassa. Laji mää-
ritettiin Didymosphenia geminata -piileväksi. D. geminata muodostaa tiheitä ja runsaita kasvustoja vain 
vähäravinteisissa, puhtaissa vesissä, joissa fosfori on rajoittava ravinne (Bothwell ym. 2014). Siitä on 
tavattu massaesiintymisiä esimerkiksi Tenojoen vesistössä (Komulaynen 2008). Suomessa ja Euroopassa 
sitä ei kuitenkaan pidetä ongelmana, ja massaesiintymisiä on raportoitu harvoin. Kuitenkin muualla, esi-
merkiksi Uudessa-Seelannissa ja Yhdysvalloissa, se on haitallinen vieraslaji, joka muodostaa jättimäisiä 
kasvustoja vähäravinteisiin jokiin.  D. geminata kasvattaa varren kasvustoonsa, josta se on saanut lisäni-
men "räkälima".  
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Kaupunkipuron yläosalla esiintyi kivien päällä Didymosphenia geminata -piilevän massakasvustoja, joka 
ulkonäöstään huolimatta kertoo karusta ja puhtaasta vesistöstä. Kuva Jukka Jormola.  

6.6 Sosiaalinen hyväksyttävyys 
Julkinen keskustelu Imatralla oli suunnitteluvaiheen lopulla sekä ratkaisevien päätösten aikana hyvin 
värittynyttä ja kaupunkipuroon pääosin kielteisesti suhtautuvaa. Kirjoituksissa sosiaalisessa mediassa tai 
paikallislehtien kommenttipalstoilla useimmiten katsottiin, että rahat voitaisiin kohdentaa muihin yhteis-
kunnallisesti tärkeämpiin asioihin. Monesti rinnastettiin myös turismin kehittäminen ja kaupunkilaisten 
hyvinvointi tai todettiin olemassa olevan jokiuoman riittävän vesielementiksi. Negatiivinen kirjoittelu 
jatkui koko rakentamisjakson ajan. 

” Imatralla ei tarvita mitään kaupunkipuroa. Sen sijaan psykiatrian osastoon  
laittaa nekin rahat, niin kuin viime päivien otsikot ovat kertoneet.”  

”Ehdoton ei kaupunkipurolle, Imatran olisi aika keskittyä omiin asukkaisiinsa  
eikä vaan Itämaan turismiin.” 

”Eikö kaunis Vuoksi riitä silmäniloksi?” 
 

Imatralaisten kielteinen suhtautuminen kaupunkipuroon johtui todennäköisesti siitä, etteivät kaupunki-
laiset voineet arvioida millainen luonto- ja virkistyskohde purosta voisi tulla. Kun vääränlaisiin mieliku-
viin yhdistetään puheet korkeista rakennuskustannuksista ja tuodaan samanaikaisesti esiin ongelmat ter-
veydenhuollossa tai koulujen sulkeminen, syntyy helposti näkemys, että rahojen kohdentaminen 
tällaisiin hankkeisiin on pelkkää haaskausta. Vastakkainasettelua lisäsi Imatralla hankkeen vastustajien 
sosiaalisen median aktiivinen käyttö. Vaikka kaupunkipuro suunnitteluvaiheessa järjestettiinkin infor-
maatiotilaisuus kaupunkilaisille, ei sen anti selvästikään tavoittanut niin laajasti kaupunkilaisia kuin 
olisi ollut toivottavaa. 

Jotta vastaisuudessa vältyttäisiin samanlaiselta vastakkainasettelulta mitä kaupunkipuron osalta ta-
pahtui, tulisi hankkeesta tiedottaminen olla suunnitteluvaiheessa vieläkin aktiivisempaa. Nopea rea-
gointi sosiaalisen median huhuihin olisi myös tärkeää. Referenssikohteiden ja suunnitelmien 
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näyttäminen multimedian keinoin voisi auttaa, jotta ihmiset ymmärtävät mistä oikein on kyse. Todennä-
köisesti Imatrallakin Tainionkosken ohitusuoman tuleva rakentaminen on hyväksyttävämpää, kun kau-
punkilaiset ovat jo nähneet kaupunkipuron toteutuksen. Valmiiksi ympäristöhankkeisiin osoitettu kunta-
raha ja muu täysin ulkopuolinen rahoitus antaa osittain hyvää tukea hankkeille.  

Puron valmistumisen jälkeen imatralaisten mielipiteet ovat muuttuneet selvästi myönteisemmiksi ja 
kaupunkipuro näyttääkin saaneen kaupunkilaisten hyväksynnän osana Imatran kaupunkikuvaa. Sosiaali-
sessa mediassa ja paikallislehden kommenteissa on valmistumisen jälkeen saatu lukea paljon myöntei-
sempiä kommentteja kuin suunnitteluvaiheessa.  

 

Jo useampana syksynä kaupunkipurolla on pidetty koululaistapahtumia yläasteikäisille. Puro toimii hy-
vänä alueena ympäristökasvatukselle ja tapahtumat ovat osaltaan lisänneet positiivisia asenteita puroa 
kohtaan. Koululaiset oppivat tapahtumissa taimenen elinkierrosta ja ympäristön ennallistamisen tärkey-
destä ja tapahtumien lopuksi koululaiset ovat osallistuneet puron kunnostamiseen lisäämällä sinne ohja-
tusti kutusoraikkoa. Koulujen kiinnostus kaupunkipuroon oppimisympäristönä Imatralla on ollut huo-
mattavan positiivista. 

Varsinaista ilkivaltaa kaupunkipurolla ei juurikaan ole tapahtunut. Alkuaikoina alaosalle ilmestyi 
patomaisia rakenteita. Niiden tarkoituksena oli epäilemättä toimia apuna puron ylittämiseen. Patoraken-
teita ei ole näkynyt enää sen jälkeen, kun puron alaosan laudoista rakennettu väliaikainen silta sai jäädä 
paikalleen.   

Salakalastus on aina mahdollista missä tahansa vesistössä, mutta Imatran kaupunkipurolla siitä ei 
ole toistaiseksi mitään todisteita, kuten silminnäkijähavaintoja tai koukkuja tai muita kalastustarvik-
keita. Imatran kaupunkipuroon ei myydä kalastuslupia, eli kalastus alueella on kielletty.   

 

 
Kaupunkipuron rakentamisen jälkeen alaosalle ilmestyi patorakenteita, joiden tarkoitus oli ehkä puron 
ylittäminen. Kuva Tomi Menna.  

”Tämä on yksi harvoista asioista, jonka suhteen olen kääntänyt aikoinaan takkini täysin.” 

”Hienoa todella mahtavaa elinympäristöstä huolehtimista. Nostaa loistavalla tavalla  
Imatran imagoa.” 

”Mahtava näky. Aiemmin vastustin koko hanketta, mutta teki vaikutuksen.” 
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7 Yhteenveto 

Imatran kaupunkipuron suunnittelun lähtökohtana oli taimenen elinympäristön määrän lisääminen ja 
maksimointi hyödyntäen rajallista virtaamaa, pinta-alaa ja putouskorkeutta. Tavoite purosta taimenen 
lisääntymisympäristönä näyttää toteutuneen, sillä taimen sekä muutkin kala- ja eliölajit ovat ottaneet pu-
ron käyttöönsä. Virkistyskäyttöä ja matkailua edistävät tavoitteet vaikuttavat myös toteutuneen, 
sillä puro on suosittu käyntikohde paikallisille ja matkailijoille. Hankkeen lopulliset kustannukset olivat 
yhteensä kokonaisuudessaan suunnittelu- ja rakennuskustannuksien osalta 1 125 000 €. 

7.1 Uoman rakenne 
Imatran kaupunkipuro valmistui vuonna 2014. Puro on noin yhden kilometrin mittainen ja leveydeltään 
keskimäärin 2–5 metriä. Uoman kaltevuus on keskimäärin 2,5 % ja virtaama vaihtelee kesän 250 l/s ja 
talven noin 100 l/s välillä. 

Uoman suunnittelussa huomioitiin erilaisten elinympäristöjen ja taimenen kutu- ja poikashabitaat-
tien lisäksi myös maisemalliset tekijät ja soveltuvuus virkistyskäyttöön. Padon putouskorkeus (24 m) ja 
käytettävissä oleva alue pyrittiin hyödyntämään mahdollisimman hyvin ja mutkittelemalla uomaa sen 
pituus voitiin maksimoida. Pohjamateriaalina käytettiin vaihtelevan kokoista soraa, isompia kiviä (jopa 
yli metrin läpimitaltaan) ja puumateriaalia, joka osittain tuotiin liekopuuna Vuoksesta. 

Suunnittelun yhteydessä tehtiin 2D virtaus- ja habitaattimallinnus, jolla arvioitiin suunnitelman mu-
kaisesti mitoitetun uoman hydraulisia ominaisuuksia ja soveltuvuutta taimenen poikastuotantoon. Vir-
tausmalli osoittivat suunnitellun kaltevuuden mukaisille poikashabitaateille pääosin 0,2–0,4 m/s virtaus-
nopeuksia ja kesävirtaamalla pääosin 20–30 cm syvyyksiä. Nämä vastaavat hyviä olosuhteita etenkin 
pienille taimenen poikasille. Habitaattimalli osoitti, että pääosa poikastuotanto-osuudesta on suurem-
malla kesävirtaamalla 300 l/s ja talvivirtaamalla 150 l/s olosuhteiltaan hyvää tai erinomaista etenkin pie-
nille, alle 10 cm pituisille taimenen poikasille. Suuremmille poikasille olosuhteet eivät olleet aivan niin 
hyviä varsinkaan talvivirtaamalla, johtuen muun muassa isojen poikasten suosimasta suuremmasta ve-
sisyvyydestä.  

Imatran kaupunkipuron uomaa verrattiin mittauksilla keskisuomalaisiin puroihin ja jokiin. Syvyy-
deltään ja virrannopeudeltaan kaupunkipuro oli hyvin samanlainen vertailupurojen kanssa. Imatran kau-
punkipuron pohjan materiaalin kivet olivat vertailussa keskimääräisesti vertailupuroja suurempia ja poh-
jan raekoko on uomassa tasaisemman kokoista. Luonnonmukaisia uomia rakennettaessa kannattaa 
jatkossa varmistaa, että pohjan erilaista raekokoa ja monipuolisuutta on tarjolla kattavasti. Sammalpeit-
tävyys oli Imatran kaupunkipurossa matalampi kuin vertailukohteissa. Sammalten kasvuun tarvitaan 
huomattavasti pidempi aika, joten luultavasti sammalet eivät ole vielä levinneet niille sopiville alueille. 
Veden lämpötilaa seurattiin kahden vuoden ajan (2019–2021) loggereilla. Lämpimimpien kuukausien 
(heinäkuu 2019 ja elokuu 2020) keskilämpötilat olivat 17,4 ˚C ja 18,4 ˚C. Korkein mitattu veden lämpö-
tila oli 20,4 ˚C (28.6.2020). 

Kaupunkipuron vesitiiviyteen kiinnitettiin jo suunnittelun alkuvaiheessa huomiota, mutta esimer-
kiksi bentoniitin korvaaminen kokonaan luonnonsavikerroksella olisi jälkikäteen ajateltuna ollut huo-
mattavasti parempi ja edullisempi ratkaisu. Valmistumisen jälkeen uomaa on korjailtu tukkimalla muu-
tamia vuotokohtia ja kunnostettu lisäämällä pienikokoista soraa.  

Ekologisen kompensaation kannalta Imatrankosken rakentamisessa menetetyksi koskipinta-alaksi 
on arvioitu 25 ha, tästä kaupunkipuron korvaama ala on noin 0,37 ha, vain noin 1,5 % pinta-alasta. Puh-
taasti ekologisen kompensaation kannalta toimenpiteellä saatu pinta-ala ei siis korvaa aiheutettua hait-
taa. Taimenelle soveltuvien elinympäristöjen puute on kuitenkin niin merkittävä, että luontaisen kaltai-
sen habitaatin saatavilla olo Imatrankosken alueella parantaa ekologista arvoa koko 
virtavesiekosysteemin kannalta.  
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Suodatinkankaita rakenteiden pohjalla. Kuvat Pekka Vähänäkki.  
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7.2 Eliöyhteisö  
Imatran kaupunkipuron kasvillisuus on vuosien aikana kehittynyt monipuoliseksi. Uposlehtisistä vesi-
kasveista haitallinen vieraslaji kanadanvesirutto on valitettavan yleinen, mutta muitakin lajeja esiintyy 
runsaasti. Kanadanvesirutto on toistaiseksi sijoittunut vain muutamaan paikkaan. Rakentamisen päätyt-
tyä puroon istutettu isonäkinsammal on levinnyt useammille kasvupaikoille, mutta toistaiseksi puron 
sammalyhteisö on lajistoltaan yksipuolinen ja keskittynyt muutamille alueille. Puro on kuitenkin sam-
malten kehityksen kannalta vielä nuori ja sammalten kasvuun tarvitaan aikaa. 

Pohjaeläimistö on runsastunut lajirikkaudeltaan, minkä ohella yksittäisten pohjaeläinten määrä on 
noussut neljän tarkkailuvuoden aikana. Voimakkainta kolonisaatio oli kolmen ensimmäisen vuoden ai-
kana, ja muutamia uusia lajeja löytyi myös vuoden 2019 näytteissä. Voimakkainta kolonisaatio on ollut 
ylimmällä näytepisteellä. Alkuvaiheessa uomaan tuodut sammalkivet ja puumateriaali ovat todennäköi-
sesti nopeuttaneet keskiosien kolonisaatiota. Toiminnallisten ravinnonkäyttöryhmien (FFG) osuuksissa 
nähdään vielä vaihtelua vuosien välillä. Kaapijat ovat suurin ravinnonkäyttöryhmä. Ekologisten indek-
sien mukaan kaupunkipuron pohjaeläinyhteisö on hyvässä luokassa kahdella ylimmällä näytealueella. 
Vaikka pohjaeläinten yksilö- ja lajimäärät ovat jo vastaavien luonnonkoskien tasolla, niin ekologisen 
tilaluokan koheneminen jatkuu vielä neljäntenäkin tutkimusvuotena. Etenkin yläosiltaan kaupunkipuron 
yhteisö muistuttaa enemmän suurten kuin pienten kangasmaajokien pohjaeläinyhteisöä. Kaupunkipuron 
tyyppisten uusien uomien ja ohitusuomien ympärivuotinen, tasainen vesitys sekä pohjan monimuotoi-
nen rakenne edesauttavat jokiluonnon monimuotoisuutta ja koskikalojen ravintoperustan menestymistä. 

Imatran kaupunkipurossa taimenen lisääntyminen on onnistunut paremmin kuin osattiin odottaa. 
Kaupunkipuron jokipoikastiheys on huomattavasti korkeampi kuin keskisuomalaisissa luonnollisissa 
puroissa ja joissa keskimäärin (Heinimaa ym. 2016, Ruokonen ym. 2022). Vaikka puro on epäilemättä 
kooltaan marginaalinen verrattuna valtavaan määrään patoamisen seurauksena menetettyä koskipinta-
alaa, uhanalaisena lajina jokaista luonnossa syntyvää taimenta voidaan pitää merkittävänä. Voimanpu-
rosta istutettuja taimenia ei ole havaittu purossa enää istutuksen jälkeen, eli on syytä olettaa, että puron 
taimenet ovat tulleet Vuoksen pääuomasta ja ne ovat ottaneet puron käyttöön aivan itse. Taimenten  
sorastanousu -jakson ajoitus ja pituus on samanlainen kuin eteläsuomalaisissa koskissa, joten elinkier-
ron alkuvaiheen voidaan olettaa toimivan kaupunkipurossa luontaisten elinympäristöjen tavoin. Taimen 
suosii lisääntymisalustakseen pohjanlaatua, jotka sisältävät kiviä monesta eri kokoluokasta (Jonsson & 
Jonsson 2011). Keinotekoisia uomia rakennettaessa on siis varmistettava, ettei pohjan raekokoa ole vain 
yhdessä kokoluokassa, jos tavoitteena on taimenen lisääntymisen edistäminen.  

Sekä videoseurannan että sähkökoekalastusten perusteella taimenen vaelluspoikaset puolestaan 
vaeltavat Vuoksen pääuomaan vietettyään purossa 1–3 vuotta. Tämän vanhempia yksilöitä ei juurikaan 
kaupunkipurossa ole havaittu. Taimen on selkeästi kaupunkipuron valtalaji eikä kilpailua ainakaan tois-
taiseksi lajien välillä näytä yksilömäärien perusteella olevan. Kaupunkipuron jyrkkyys alaosalla (16 %) 
ei myöskään osoittautunut seurantojen perusteella useimmalle lajille mahdottomaksi, vaikka se on huo-
mattavasti suosituksia jyrkempi. 

Uoman alaosan rakenne on onnistunut niin, että puron löytäminen ja sinne nouseminen on ylipää-
tään mahdollista. Yksi vaelluskalojen suunnistustapa on virtausten seuraaminen, joten oikeanlaisten vir-
tausten muodostuminen uoman alaosaan on tärkeää, jotta kalat löytävät puron. Kaupunkipuro kuitenkin 
laskee vanhan uoman puolelle, jossa koskinäytöksiä lukuun ottamatta ei juurikaan ole virtausta ja voi-
makas päävirtaus ohjautuu voimalaitoskanavaan. Vuoksen virtaama on kuitenkin niin suuri, että osa 
nousukaloista saattaa etsiytyä pienempien virrannopeuksien perässä kaupunkipuroon.  

Vuoksen pääuomassa on havaittu lisääntynyt määrä rasvaevällisiä taimenia. Kirjanpitokalastuksen 
raporttien perusteella Imatrankosken alapuolisesta saaliista jo 24 % on luonnonkierrosta peräisin olevia 
yksilöitä (Tapaninen 2021). Kaupunkipuron osuutta tästä ei ole arvioitu, sillä osa kaloista on peräisin 
sekä Tainionkosken että Imatran voimalaitoksien yläpuolelta. Tainionkosken yläpuolella 11 % saaliista 
(yhteensä 125 taimenta) on rasvaevällistä ja voimalaitosten välissä 5 %. Lisääntymistä tapahtuu siis 
myös Tainionkosken yläpuolisella osuudella pääuomassa.  
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Uhanalainen jokihelmisimpukka eli raakku (Margaritifera margaritifera) käyttää elinkierrossaan 
väli-isäntänä taimenta tai lohta (Lopes-Lima ym. 2017). Jatkossa puron soveltuvuutta jokihelmisimpu-
kan istuttamiseen kaupunkipuroon ja kotiuttamista Vuokseen kannattaisi pohtia mahdollisuutena. Vuok-
sessa Venäjän puolella tavataan Leningradin alueen punaisen kirjan mukaan jokihelmisimpukkaa ja sitä 
on RiverGo -hankkeessa osoitettu olevan myös Vuoksen alaosan sivujoessa Saijanjoessa. Jokihelmisim-
pukan kotiuttaminen kaupunkipuroon on mahdollista ja toivottavaa ja voisi antaa uusia mahdollisuuksia 
lajin suojeluun. Jokihelmisimpukan esiintyminen Vuoksen vesistöalueella Suomen puolella on historia-
tietojen valossa kuitenkin todistamatta. 

 
7.3 Suosituksia ohitusuomien elinympäristöjen suunnitteluun  
 
Suunnittelu- ja hoitosuosituksia luonnonmukaisten elinympäristöjen ja ohitusuomien toiminnan kan-
nalta on pyritty koostamaan Imatran kaupunkipuron suunnittelun, rakentamisen ja seurannan perus-
teella. Yksiselitteisiä kaikentyyppisiin tilanteisiin ja vesistöihin päteviä ohjeita elinympäristöjen raken-
tamiseen ja ylläpitoon ohitusuomien yhteyteen ei ole pyritty koostamaan, mutta kokemusten perusteella 
seuraavat asiat kannattaa ottaa huomioon:  
 

• Ohitusuomien jatkuva ja mahdollisimman tasainen vesitys. Uomassa ei tulisi olla lainkaan täysin 
kuivia jaksoja. Mikäli alivirtaamatilanteita ei voi välttää, niiden tulisi ajoittua muihin jaksoihin 
kuin lohikalojen mädin ja suurimpien pohjaeläinbiomassojen aikaan (syyskuun lopusta 
toukokuuhun Etelä-Suomessa). Toisaalta tulvimisen puhdistava vaikutus voi olla jatkossa 
ylläpidon kannalta tärkeä ja tulvimisella voi olla vaikutuksia myös esim. taimenen 
smolttiutumiseen.  

• Kolonisaatiokeskusten jättäminen mahdollisista olemassa olevista puro-/ tihku-uomista. Nämä 
nopeuttavat pohjaeläimistön levittäytymistä koko puron matkalle. 

• Siirros- ja sammalkivien käyttö. Näihin löytyy materiaalia useiden voimalaitosten vieressä 
olevista entisistä luonnonuomista. joissa edelleen virtaa vähäinen vesimäärä, samoin lähistön 
metsäpuroista. 

• Isokokoisen puuaineksen käyttö uoma- ja kunnostusmateriaalina. Tämä lisää pohjaeläimistön 
monimuotoisuutta ja elinympäristöjen sekä suojapaikkojen kirjoa myös lohikaloille. Useat 
pohjaeläinlajit käyttävät puun palasia ja kaarnaa pienistäkin oksista muun muassa kopan 
rakennusaineenaan. 

• Maakasvillisuuden ja puiden istuttaminen paljaille rantapenkereille muualla kuin voimalinjojen 
alueilla.  

• Maansiirtokoneet ja kunnostuskalusto pitää puhdistaa joko painepesurilla tai muulla tavalla, 
samoin mahdollisten talkookunnostajien kahluu- ja työkalustolle tarvitaan vuorokauden kuivaus- 
tai desinfiointiprosessi, jotta taudinaiheuttajien ja haitallisten vieraslajien leviäminen estetään. 

• Isot kivet antavat suojaa ja pitävät uoman myös rakenteellisesti paikoillaan. Sammalten 
kiinnittyminen paikallaan pysyviin isoihin kiviin edistää koko eliöstön tilaa. 

• Vaihteleva, erikokoisesta kivimateriaalista koostuva pohjamateriaali tekee monimuotoisen 
elinympäristön. 

• Pohjan tiivistäminen luonnonsavella on paras ratkaisu. Samalla pohjan materiaali pysyy 
todennäköisesti paremmin paikallaan. 

• Vaihteleva pohjan rakenne mahdollistaa erilaisia elinympäristöjä kaikkina ikävaiheina ja 
vuodenaikoina. Vaihtelevat elinympäristöt ylläpitävät monimuotoista ekosysteemiä. 
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7.4 Luonnonmukaisesti rakennettujen elinympäristöjen tulevaisuus 
Suomen lainsäädäntöä ja sen uudistamistarpeita ekologisen kompensaation osalta on käyty läpi erityi-
sesti luonnonsuojelulain uudistamisen näkökulmasta (Suvantola ym. 2018, Pekkonen ym. 2021). Suosi-
tuksissa ehdotetaan haittaa aiheuttavan hankkeen toteuttaja velvoitettavaksi korvaaviin toimenpiteisiin 
tai korvaavien luonnonarvojen hankkimiseen. Ekologista kompensaatiota käytetään kuitenkin suoraan 
vain uusien hankkeiden arvioinnissa, joten olemassa olevan vesivoiman osalta ehdotettu muutos luon-
nonsuojelulakiin ei suoraan tuo vaikutuksia. Yleisesti voidaan kuitenkin sanoa, että haittojen vähentämi-
nen muutenkin kuin pelkästään kalataloudellisten kompensaatioiden muodossa on tulossa esiin myös 
olemassa olevan vesivoiman osalle.  

Rakennettujen vesistöjen tilatavoitteet (VPD EUR-Lex - 32000L0060 - EN - EUR-Lex (europa.eu), 
ekologinen jatkumo) sekä luvat ja luvissa määrätyt kalatalousvelvoitteet määrittävät oikeudelliset reuna-
ehdot toimenpidetarpeille. Ekologisen jatkumon käsite VPD-määrittelyssä ei erottele kalatien tyyppiä 
(tekninen tai luonnonmukainen), vaan perusteet keskittyvät esteen ohittamiseen. Käytännössä kuitenkin 
Suomessa olosuhteet ovat useissa rakennetuissa jokivesissä sellaiset, ettei soveltuvaa virtavesihabitaattia 
ole juurikaan jäljellä ja eliöstölle käytössä, joten pelkkä kulkumahdollisuus ei suoraan paranna kalaston-
kaan tilaa. Pelkkä kalatienä toimiminen jää siis tällaisessa kohteessa toissijaiseksi, sillä kompensaatioha-
bitaattien merkitys nousee tärkeämmäksi kokonaisuuden kannalta.   

Euroopan unionin asettama Biodiversiteettistrategia vuoteen 2030 asettaa ennallistamisen sekä la-
jien ja luontotyyppien suojeluun tavoitteita, jotka tukevat myös virtavesien tilaa ja lajistoa (Biodiversity 
strategy for 2030 (europa.eu)). Yhtenä tavoitteena on vapauttaa virtavesiä patoja purkamalla, jolloin ko-
konaiset ekosysteemit voivat palautua. Silloin, kun virtavesien ekologian kannalta parhaana vaihtoeh-
tona pidettyä patojen purkamista ei voida toteuttaa, tulee käyttöön ottaa parhaat mahdolliset keinot koko 
ekosysteemin tilan parantamiseen. Ennallistamistoimet heikentyneiden ekosysteemien lajien ja luonto-
tyyppien kannalta tulee toteuttaa, jotta tilatavoitteet saavutetaan ja monimuotoisuus palautuu. Rakennet-
tujen vesien heikentynyttä tilaa voidaan parantaa monenlaisilla toimenpiteillä, joista luonnonmukaisen 
elinympäristön lisääminen tuo hyötyä koko ekosysteemille. 

Erityisesti uhanalaisten lajien osalta luonnonmukaisiksi tehtyjen elinympäristöjen ja ekologisen 
kompensaation mahdollisuus tulisi jatkossa käyttää hyödyksi täysimääräisesti. Vesivoimalaitoksen tai 
muun padon yhteyteen rakennettava luonnonmukainen ohitusuoma voi parhaimmillaan turvata virtave-
siekosysteemin toiminnan ja uhanalaisten kalalajien lisääntymisen jokaisen esteen yhteydessä. 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=celex%3A32000L0060
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
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