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1. JOHDANTO 

Myllyjoen kalataloudellinen kunnostustarvekartoituksen sekä sähkökoekalastusten 

tarkoituksena oli selvittää joen koski-ja virtapaikat, kalojen vaellukset estävät nousuesteet, 

muut kalataloudellisesti merkittävät kohteet sekä selvittää koskialueiden kalaston 

rakennetta. Selvitys on yksi osa laajempaa Myllyjoen tilan parantamista edistävää 

toimintaa ja osa laajempaa Freshabit-hanketta. Joen alaosaan Pohjantien ja Rautajärven 

väliselle alueelle on suunnitelma kosteikon tekemiseen. Hankkeen tavoitteena on vähentää 

Rautajärven kautta Kukkiajärveen päätyvän ravinnehuuhtouman määrää sekä vähentää 

Rautajärveen päätyvää kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumaa (Sivula 2017).  

2. TYÖRYHMÄ JA KÄYTETYT MENETELMÄT 

2.1. Kartoitus 

Myllyjoki käytiin läpi ylhäältä alavirtaan edeten kävellen 8.11.2018. Kartoitettava alue 

alkoi Niemisjärvestä ja päättyi Rautajärveen. Kartoituksesta vastasivat Tomi Ranta ja Petri 

Mäkinen Hämeen kalatalouskeskuksesta. Kaikki joen koski- ja virtapaikat, nousuesteet ja 

erityiskohteet valokuvattiin ja niiden sijainti tallennettiin. Kohteet kirjattiin erilisille 

lomakkeille. Koskista- ja virtapaikoista arvioitiin pituus ja leveys, kosken rakenne ja 

pohjakivikon raekoon perusteella arvioitiin sen soveltuvuus taimenen elin- ja 

lisääntymisalueeksi. Kaikki joesta löytyneet nousuesteet kirjattiin ylös ja niiden aiheuttama 

haitta arvioitiin sekä mahdolliset toimenpiteet niiden ohittamiseksi arvioitiin. Lisäksi 

arvioitiin toimenpiteillä saavutettavat hyödyt. 

2.2. Sähkökoekalastus 

Sähkökoekalastuksessa käytetty laitteisto oli saksalainen Hans Grassl merkkinen 12 voltin 

akuilla toimiva kannettava sähkökoekalastuslaite. Koekalastus tehtiin kertapyyntinä 

kahlaamalla ylävirtaan. Koskesta kalastettiin koko uoman leveys. Koeala on merkitty kuva 

1. karttaan. Sulkuverkkoja ei sähkökoekalastuksessa käytetty. Kalojen tiheydet on esitetty 

absoluuttisina, eli määrät on laskettu jakamalla saatujen kalojen määrä koealan pinta-alalla. 

Kalastussyvyys oli pääsääntöisesti kohteilla 5-70 cm. Kalastuksen yhteydessä havaittuja, 

mutta karkuun päässeitä kaloja ei ole huomioitu tässä raportissa.  

Kaikki saaliiksi saadut kalat mitattiin. Sähkökoekalastusten tulokset on tallennettu 

koekalastusrekisteriin. Sähkökoekalastuksen suorittivat Tomi Ranta ja Petri Mäkinen 

Hämeen kalatalouskeskuksesta 8.11.2018. 

 
Kuva 1. Myllyjoen sähkökoekalastusala merkitty karttaan punaisella 
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3. MYLLYJOKI 

Myllyjoki kuuluu Kokemäenjoen (35) päävesistöön, Kokemäenjoen-Saaristomeren-

Selkämeren vesienhoitoalueeseen ja Ämmätsänjärven - Myllyojan valuma-alueeseen 

(35.785) Varsinainen Myllyjoki alkaa Niemisjärvestä (35.785.1.003) ja päättyy 

Rautajärveen (35.781.1.014). Pituutta joelle kertyy hiukan yli 4 kilometriä. Myllyjoen 

valuma-alueen koko on 69,92 km2. Pudotuskorkeutta joella on n. 10,6 m. 

Niemisjärven yläpuolinen lasku-uoma on Ämmätsänjärvestä (35.785.1.006) alkunsa saava 

Härmiänoja. Härmiänojan pituus on n. 5,7 km.  

4. KARTOITUS 

Niemisjärvestä Myllyjoki virtaa hiljalleen Tuppikosken padolle saakka. Padon yläpuolella 

uoma laajenee patoaltaaksi. Pato on kaloille totaalinen nousueste ja siinä on 

pudotuskorkeutta useita metrejä. Padon avulla säädellään yläpuolisen patoaltaan ja uoman 

vedenkorkeutta (kuva 2). Padon alapuolella on lyhyt koskimainen jakso (kuva 2). 

 

  
Kuva 2. Tuppikosken pato 

 

Tuppikosken padon jälkeen uoma jatkuu hitaasti virtaavana (kuva 3), missä ei juurikaan 

ole pudotuskorkeutta Mutaskulmantien yläpuolella sijaitsevalle vanhalle Myllypadolle 

(kuva 4). Padolla on pudotuskorkeutta useita metrejä. Osittain vesi juoksee suoraan padon 

alapuolelta. N. 400 m Tuppikoskesta alavirtaan on todennäköisesti ollut lyhyt koskialue, 

mikä on täysin perattu. Pudotuskorkeutta siinä ei ole enää jäljellä. Ainoastaan uoman 

reunoilla on näkyvissä runsaasti kiveä (kuva 3). Myllypadon yläpuolella on patoamisen 

seurauksena syntynyt lampi. Lammin yläpuolinen osuus muistuttaa laajaa kosteikkoa. 

 

  
Kuva 3. Hitaasti virtaavaa osuutta Tuppikosken ja Myllypadon välisellä alueella.  
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Myllypadon alapuolella on n. 50 m pitkä koskialue (kuva 4). Koskialue on osittain 

kohtalaisen monimuotoinen, vaikka sitä on voimakkaasti muutettu. Osittain koski on 

turhan rännimäinen ja siitä puuttuu taimenten pienpoikasille soveltuvia alueita. 

  
Kuva 4. Myllypato sekä alapuolista koskialuetta 

Kosken jälkeen uoma jatkuu hitaasti virtaavana osuutena aina Pohjantien yläpuolella 

sijaitsevalle virta-alueelle saakka. Virta-alueelle on pituutta n. 130 m. Paikalla on 

todennäköisesti ollut aikaisemmin koski, mikä on perkausten takia hävinnyt. Jäljellä on 

enää lähinnä nivamainen virtapaikka. Pohjantien alapuolisella osuudella on kolme lyhyttä 

virtapaikkaa (kuva 6), joita on perattu voimakkaasti. Myllypadolta Rautaveteen uoman 

pituus n. 2750 m. Kuvassa 7 olevaan karttaan on merkitty Myllyojan virta- ja 

koskipaikkojen sijainti. 

 

  
Kuva 5. Pohjantien yläpuolista virta-aluetta 

 

 
Kuva 6. Virtapaikkaa Pohjantien alapuolisella osuudella 
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Kuva 7. Myllyjoen koski- ja virtapaikat on merkitty karttaan punaisella 

5. SÄHKÖKOEKALASTUKSEN TULOKSET 

Sähkökoekalastuksessa ei Myllypadon alapuolisesta koskesta saatu taimenia saaliiksi. 

Saalis koostui kivisimpuista sekä mateista. Tarkemmat tiedot koekalastuksesta löytyy 

taulukosta yksi. 
 

Taulukko 1: Myllypadon alapuolisen kosken sähkökalastustulokset vuonna 2018 yhden 

poistopyynnin menetelmällä 

Koordinaatit ETRS-TM35FIN –tasokoordinaatit N 6811400  E 378167 

Pvm: 08.11.2018 Pinta-ala:       151,2    m2 

Laji Pituus mm Ikäarvio Kpl Huom 

Taimen  60-100 0+ 0 

 Taimen  100 1+ 0 

Taimenia yhteensä   0 

       

Kivisimppu   3    

Made   18    

       

       

0+ taimenten tiheys  0 kpl/100 m2   

Taimenten tiheys yht. 0 kpl/100 m2     
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6. YHTEENVETO JA SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET 

Myllyjokea on voimakkaasti muutettu ihmisen toimesta. Joessa olleet koskipaikat on 

perkausten takia lähes hävinneet ja niissä ei nykyisellään ole Myllypadon alapuolista 

osuutta lukuun ottamatta pudotuskorkeutta juurikaan jäljellä. Myllypadon alapuolista 

koskea voisi pienillä toimenpiteillä parantaa taimenen lisääntymis- ja poikasalueeksi 

paremmin soveltuvaksi.  Koskialue on kuitenkin sen verran pieni, ettei sillä 

kokonaisuudessa ole juurikaan merkitystä taimenen lisääntymisalueena. Yksi pieni 

lisääntymisalue ei pysy ylläpitämään joen taimenkantaa.  Muiden koskien palauttaminen 

ennalleen on lähes mahdotonta, koska pudotuskorkeuden takaisin saaminen vaatisi 

yläpuolisten osuuksien pinnankorkeuksien muuttamista. Joessa sijaitsee kaksi erittäin 

massiivista patoa, joiden muuttaminen tai ohittaminen kalojen kulun varmistamiseksi on 

haasteellista sekä kallista. Tuppikosken padon yläpuolella ei ole tiettävästi taimenille 

soveltuvia lisääntymisalueita. Padon poistamisella ei siten saavutettaisi vaelluskalojen 

osalta hyötyä ohittamisen kustannuksiin nähden. Mutaskulmantien kohdalla oleva 

Myllypadon osalta tilanne on samanlainen. Sen yläpuolisella osuudella ei ole 

vaelluskalojen (taimenen) kannalta merkittäviä lisääntymisalueita. Padon poistamisella tai 

ohittamisella ei siten saavutettaisi suurtakaan hyötyä. Myllypadon ja Rautajärven välisille 

virtapaikoille kaloilla on esteetön vaellusmahdollisuus alapuolisista vesistöistä. 

Virtapaikkojen merkitys on kuitenkin nykytilassaan erittäin vähäinen. 

 

Myllyjoella ei ole vaelluskalojen lisääntymisalueena juurikaan merkitystä. 

Kalataloudellisia kunnostustoimenpiteitä joella ei ole tällä hetkellä tarpeen tehdä, vaan 

toimenpiteet on suositeltavaa suunnata vesienhoidon toimenpiteisiin. 

7. VIITTEET 

Sivula, V. 2017: Pälkäneen Rautajärven kosteikkoalue, Kosteikkosuunnitelma, Ramboll 

 




