


Perustietoa Hiitolanjoesta 

• Pituus noin 45 km, josta Suomen puolella 8 km 

• Alun perin 12 koskea, joista 7 Venäjän puolella 

• Putouskorkeutta noin 70 m 

• Neljä voimalaitosta, kaikki Suomen puolella  

• Alin nousueste Kangaskosken voimalaitos, mistä 
Laatokalle matkaa vajaat 40 km 

• Keskivirtaama rajalla 8,8 m3 

• Aikaisemmin Simpeleen tehtaiden kuormituksen 
vuoksi veden laatu oli ajoittain todella heikko 

• Nyt veden laatu voidaan luokitella hyväksi 



Hiitolanjoen kalastosta 

• 1900-luvun alussa Laatokan lohi nousi 
Juankoskelle sekä Silamusjoen kautta 
Torsanjärvelle ja siihen laskeviin pikkujokiin 
saakka 

• Jokeen nousee vuosittain arviolta 2000 – 3000 
lohta ja vähäisempi määrä taimenta 

• Mm. säyne, toutain?, siika ja harjus sekä 
erikoisuutena rantanuolianen 

• Silamusjoessa vahva luontaisesti lisääntyvä 
taimenkanta 

 



Laatokan järvilohi 

• Alkuperäisiä lisääntymisjokia lähes 30 

• Voimakas taantuminen 

• Tällä hetkellä lisääntyminen onnistuu 

säännöllisesti enää kolmessa joessa: 

Hiitolanjoki, Syskunjoki ja Taipaleenjoki 

(Vuoksi) 

• Hiitolanjoki ehkä tärkein 



Tapahtumahistoriaa 

• 1997 ensimmäiset sähkökalastukset Venäjän puolella: 
runsaasti lohenpoikasia Syrjäkosken alapuolelta 

• 1997 nousun estävän rydön ja patojäänteiden poisto 
Syrjäkoskella (Venäjä): lohelle käyttöön neljä uutta 
koskialuetta 

• 1998 Hiitolanjoen Voima osti kolme alinta voimalaitosta 
UPM:ltä, kunta ei käyttänyt etuosto-oikeutta 

• 2001 rajavyöhykkeellä olleen esteaidan poisto > järvilohelle 
vapaa nousumahdollisuus Suomen puolelle 

• 2001 Koekalastuksessa saatiin Kangaskosken alta 7 kg:n 
Laatokan järvilohi 

• 2006 Kangaskosken alapuolelta sähkökalastuksissa 
lohenpoikasia 

• 2007 Hakemus kalatievelvoitteesta ympäristölupavirastoon 

 



Hiitolanjoen kehittämishankkeita 

 
1998: Tavoite 2 –ohjelma: Hiitolanjoen 

kalastusmatkailun hankesuunnitelman laatiminen 

 

1999-2001 Interreg: Hiitolanjoen kalastusmatkailun 

suunnittelu ja kehittäminen 

 

2001 -2003 Tacis: Hiitolanjoki River Fish Ladder 

Project 

 

2006-2007: Interreg: Lohi Laatokalta Latvavesille –

hanke 

 

(2004 -2006: Hiitolanjoen teollisuushistoriallinen 

museoalue- ja maisemapolku –hanke) 



Hiitolanjoki kiinnostaa 



Kehittämishankkeiden tuotoksia  

- Runsaasti uutta tietoa joen kalakannoista (myös 

suurimman sivujoen, Änäjoen, taimenkannasta)  

- Rajavyöhykkeellä olleen esteaidan poistaminen 

- Syrjäkosken voimalaitospatojäänteisiin kertyneen rydön 

(nousueste) poisto ja lisäksi noin 10 muun rydön poisto 

joesta 

- Matkailu- ja luontokohteiden kartoitus Venäjän puolella 

- Hiitolan alueen matkailuopas 

- Kalastuksen valvonnan tehostuminen Venäjällä? 

- Suomen puolen voimalaitoksiin kalatiesuunnitelmat 

- Elohopeamääritykset eri kalalajeista 

- Yhteistyön kehittyminen  



Piikkilankaesteet ovat vain hidaste 



1998 
2007 

- Esteaidan harventaminen 2001 

- Myöhemmin poistettu kokonaan 



Airojankoski Riojankoski 

Kalliokoski Kalliokoski 

Venäjän puoleiset kosket kartoitettu ja valokuvattu 



Sahakosken alaosa 

Asilankosken sivu-uoma 

Syrjäkoski 

Syrjäkosken voimalan jäännökset 



Hiitolanjokea Venäjän rajavyöhykkeellä 





Yhteistyötä yli rajan 



Sähkökalastuksia ja 

muita selvityksiä 
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Brown trout 0+
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Smolttituotantopotentiaalin 

kartoittaminen 

• Arvioitu Suomen puoleinen lohen ja taimenen 

poikastuotantopotentiaali (mukana myös sivujoet 

ja –purot) nykytilassa ja kunnostusten jälkeen 

• Nykyinen tuotanto-ala 2,7 ha, josta 

voimalaitosten vuoksi käytettävissä vain 0,1 ha 

• Ennallistettuna tuotanto-ala 5,0 ha 

• Maks. smolttituotanto nykytilassa 3 400 – 6 800 

kpl/v, ennallistettuna 7 000 – 14 000 kpl/v 



Järvilohen nykyinen ja maksimaalinen  

smolttituotantopotentiaali. 

 

Järvilohen nykyinen Järvilohen maksimaalinen 

Joki smolttituotantopotentiaali smolttituotantopotentiaali 

Hiitolanjoki 942 - 1883 3685 - 7370 

Silamusjoki 1307 - 2614 1427 - 2854 

Torsanjoki 816 - 1633 1251 - 2502 

Sarajoki - - 

Saarenjoki 612 - 1224 1014 - 2028 

Lohioja - - 

Lohijoki - - 

Kaikki yht. 3677 - 7354 7377 - 14754 



Suomen puolella toteutetut 

kunnostukset 

• Silamusjoki 1998, Torsanjoki 2003 

• Kangaskosken alapuolinen kunnostus 

syksyllä 2005 

• Ali-Juvankoski ja Rapukoski 2007 



Hiitolanjoen voimalaitosten (Kangaskoski, Lahnanen 

ja Ritakoski) velvoitehistoria: 

• Voimalat rakennettu vuosina 1910-1920 
luvuilla, kaikille jonkinasteinen kalatievelvoite, 
mutta kalateitä ei rakennettu 

• 1939 Änkilän kalastuskunnan hakemuksen 
myötä Viipurin lääninhallitus määräsi 
kompensaatioksi aiheutetusta haitasta 
istutettavaksi 25 000 kpl lohen ja harjuksen 
poikasta 

• 70-luvulla velvoite muutettu MMM:n kirjeellä 
(?) 420 kpl:ksi 2-v järvitaimenta 

• 1991 ISVEO, vanhat velvoitteet pysytettiin 
voimassa 



Hiitolanjoen voimalaitosten (Kangaskoski, Lahnanen ja 

Ritakoski) velvoitehistoria: 

 

• 2001 TE-keskus haki istutusvelvoitteen 

muuttamista 56 000 mk:n 

kalatalousmaksuksi, ISVEO määräsi 

5 000 mk:n kalatalousmaksun, valitus 

Vaasan HO:een, päätös pysyi voimassa 

3-2 äänin  

• 2007 hakemus kalatalousmaksun 

muuttamiseksi kalatievelvoitteeksi 



Hakemus kalateiden rakentamiseksi 

• TE-keskuksen hakemus perustuu vesilain 2 luvun 22 §:n 4 momenttiin: 
– Olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet veden laadun parannuttua ja  

kalakantojen elvyttyä 

 

Muita perusteluita: 

 

• Erittäin merkittävä Laatokan järvilohen lisääntymisjoki  

• Rajajoki, jota koskee rajavesisopimus 

• Venäjän puolella olevat nousuesteet on poistettu 

• Kalakantoja koskevan tietouden lisääntyminen:  

     mm. perusteellinen selvitys menetystä poikastuotantopotentiaalista,  
monivuotinen lohenpoikastiheysseuranta  

• Vesistöalueella tehdyt kalataloudelliset kunnostukset 

• Vapaa-ajankalastuksen merkityksen lisääntyminen  



Lupaviraston päätös 2009 

• Hiitolanjoen Voima Oy:n ja Vantaan 

Energia Oy:n on tehtävä selvitys 

voimalaitosten padot ohittavien kalateiden 

vaihtoehdoista, suunnitelmat kalateistä ja 

hakemukset kalateiden rakentamisesta 

Itä-Suomen ympäristölupavirastolle 

31.1.2010 mennessä.  

 



Päätöksen perusteluja 

• ympäristölupavirasto katsoo, että 

olosuhteet Hiitolanjoella ovat muuttuneet 

vesilain 2 luvun 22 §:n 4 momentin 

ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetulla 

tavalla olennaisesti. Siten on olemassa 

edellytykset muuttaa voimalaitoksille 

asetettua kalatalousmaksua.  

 



Lupaviraston perustelu kalatielle 

• Kalanistutus ei Hiitolanjoella ole 

tarkoituksenmukainen toimenpide, koska 

Hiitolanjoen ja sen sivuvesistöjen lohi- ja 

taimenkantoja ei ole viljelykierrossa ja 

erityisesti näiden alkuperäisten 

kalakantojen perinnöllisen 

monimuotoisuuden säilyttäminen 

edellyttää luontaisen lisääntymisen 

mahdollistamista.  

 





Merkittävä (ennakko)päätös 

• Näytti, että vesilain 2 luvun 22 §:n 4 

momentti toimii myös käytännössä 

• Suomessa runsaasti vastaavanlaisia 

vanhoja voimalaitoksia, joiden 

kalatalousvelvoitteet eivät likimainkaan 

vastaa aiheutettua haittaa 

• Vaikea saada lupia uusiin voimalaitoksiin, 

jos niihin ei rakenneta kalateitä 

 

 



Valitukset 

• Molemmat voimayhtiöt valittivat 

päätöksestä, perustelut aika samanlaisia 

kuin niiden aiemmissakin lausunnoissa 

• Myös Änkilän osakaskunta valitti 

päätöksestä, syy hieman epämääräinen 

• TE-keskus antamassa vastaselityksensä 

tällä viikolla 






