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1. HANKKEEN TAUSTA
Lohikoski on yksittäinen koskikynnys Sulkavan kunnassa Lohijärven ja Pihlajaveden välissä.
Kosken vesivoimaa on hyödynnetty 1500 -luvulta lähtien mm. sahaus- ja myllytoiminnassa.
Merkittävä sahaliiketoiminta on loppunut paikalla jo 1900 luvun alussa, mutta paikalla on
edelleen vuonna 1922 rakennettu myllyrakennus sekä tämän kosken niskaan rakennettu pato.
Mylly toimii nykyisin pienenä vesivoimalaitoksena ja myllymuseona. Myllyn säännöstelypato
säätää yläpuolisen järviketjun vedenkorkeutta. Pato on täydellinen vaelluseste kaloille ja muille
vesieliöille.
Maaherran lupaan liittyy velvollisuus sallia kalan kulun mahdollistavien rakenteiden teko padon
yhteyteen ilman eri korvausta, jos tämä katsotaan tarpeelliseksi. Lupaan sisältyy myös
yläpuolisen Vehkajärven vedenkorkeuteen liittyviä padonhoidon velvoitteita, jotka
nykytilanteessa rasittavat padotusluvan haltijaa ilman vastaavaa hyötyä.
Etelä-Savon Ely keskus, paikalliset kalataloustoimijat ja padotusluvan haltija Lohikosken Mylly
Oy ovat käyneet keskusteluja kalan vaellusmahdollisuuden palauttamisesta Lohikoskeen sekä
koskialueen mahdollisimman kattavasta hyödyntämisestä vaelluskalojen lisääntymis- ja
kasvualueena. Keskustelujen lopputuloksena on suunniteltu näitä koskeva ratkaisu, josta
suunnitelman valmistumishetkellä ei kuitenkaan ole saavutettu yksimielisyyttä. Pääasiallisena
ongelmana on, että Lohikosken pieni virtaama ei riitä sekä kalojen toimivan vaelluksen että
voimatalouden tarpeisiin.
Suunnitelman on tilannut EcoRiver Oy:ltä Pihlajaveden kalatalousalue.

2. TUTKITUT VAIHTOEHDOT JA VALITTU SUUNNITELMA
Suunnittelutilauksen mukaisesti Lohikoskessa tutkittiin ensinnäkin kahta vaihtoehtoista padon
ohittavaa koskireittiä. Näistä pidemmän reitti olisi kulkenut patoaltaan yläosasta koillista
maastoa myllyalueen ohi ja laskenut kosken keskivaiheille. Toinen tutkittava reitti tuli sovittaa
myllyn nykyiseen ohitusuomaan ja patoalueelle. Vaihtoehdoista jälkimmäinen todettiin kalojen
vaelluksen onnistumisen, alueen perinteisen koskimaiseman ja kustannusten kannalta
paremmaksi vaihtoehdoksi.
Toisekseen arvioitiin mahdollisuutta yhdistää kalojen vaellusmahdollisuus ja voimatalouden
jatkuminen niin sanotun Arkhimedeen ruuvin avulla. Tässä ratkaisussa patoaukkoon
sijoitettaisiin veden potentiaalienergian liike- ja sähköenergiaksi muuttava, sopivassa
kaltevuudessa oleva ruuvikierrerakenne, joka mahdollistaisi myös kalojen vaellukset itse
rakenteen läpi. Kyseessä on sinällään hyvin perinteinen, aluksi veden pumppaamiseen ja
myöhemmin sähköntuotantoon käytetty rakenne. Sähköntuotannossa perinteinenkin ruuviturbiini
mahdollistaa kalojen alasvaellukseen ilman nopeasti pyörivien turbiinien aiheuttamaa
vahingoittumisriskiä. Viime vuosina rakennetta on kuitenkin alettu soveltamaan ja tutkimaan
myös sähköntuotannon ja kalojen ylös vaelluksen yhtäaikaisesti mahdollistavana ratkaisuna
(esim. www.hydroconnect.at). Rakenteen toimivuudesta tällaisena kalatienä on vasta hyvin
alustavia tuloksia. Niiden perusteella kalat voivat kulkea vahingoittumattomina rakenteen läpi.
Toisaalta vaellustehokkuudesta eli siitä, kuinka suuri osuus lajeista ja niiden vaeltajista
tosiasiallisesti haluaa tai kykenee käyttämään rakennetta, ei ole vielä tutkittua käsitystä.
Alustavien tulosten perusteella kalat käyttävät rakennetta todennäköisemmin vaellukseen alakuin ylävirtaan. Tämän uuden teknologian epävarmuuksien vuoksi rakenteen sovellettavuus
Lohikoskeen jätettiin tässä yhteydessä tarkemmin tutkimatta.
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Kalatieratkaisu laadittiin nykyiseen ohitusuomaan ja patoalueeseen pääosaltaan
luonnonmukaisena rakenteena perinteisten rakenne- ja mitoitusohjeiden (Suomen
ympäristökeskus 1999) mukaisesti. Suunnitteluratkaisussa vedenkorkeuden säännöstely lakkaa ja
jatkossa yläpuolinen vesikorkeus säätyy padon yläpuolelle rakennettavalla kiinteällä
pohjapadolla/kalaluiskalla. Voimalaitoksen paineputki jatketaan pohjapadon läpi patoaltaaseen,
mikä teknisenä ratkaisuna mahdollistaisi voimatalouden jonkinasteisen harjoittamisen
jatkossakin. Kalatien tarvitsema virtaama tekee kuitenkin voimatalouden harjoittamisesta lähinnä
näytösluonteista ja liiketaloudellisesti kannattamatonta. Tällä lähtökohdalla ratkaisu ei ole saanut
Lohikosken Mylly Oy:n hyväksyntää ja yhtiö on korostanut myös toimivan myllyn historiallista
arvoa. Siten sekä kalatieratkaisuun että uoman kalatalouskunnostuksen lopulliseen muotoon voi
vielä kohdistua muutostarpeita, mutta tehty suunnitelma helpottaa asian mahdollista
jatkokäsittelyä.
Tämä suunnitelma on laadittu mahdollisimman pitkälle vesioikeudelliseksi
hakemussuunnitelmaksi. Yhteisen näkemyksen ja paljolti sitä kautta myös luvan hakijatahon
epäselvyyden vuoksi suunnitelmasta ei kuitenkaan tässä yhteydessä katsottu vielä järkeväksi tai
mahdolliseksi pyytää esimerkiksi museoviranomaisen ennakkolausuntoa, vesien- ja
maanomistajien suostumuksia eikä määritellä hakija- ja toteuttajatahon tarvitsemia pysyviä
käyttöoikeuksia rakenteiden sijoittamiseen.
Suunnitelman laadintaan ovat osallistuneet DI Timo Pohjamo ja teknikko Iiro Pohjamo
(EcoRiver Oy), FM Arto Hautala (Tmi Arto Hautala) ja MI Timo Tiala (Suunnittelupalvelu
Tiala).
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3. SUUNNITTELUKOHTEEN OMINAISUUDET
3.1 LOHIKOSKI
Lohikoski sijaitsee Sulkavan kunnassa Lohilahden kylässä (kuva 1). Koski laskee yläpuolisen
Lohijärven vedet alapuoliseen Pihlajaveden Lohilahteen. Kosken nykyinen pituus on 300 m ja
padotettu putouskorkeus 7,4 m. Käytännössä koko Lohikoskea on muokattu luonnontilastaan
vesivoiman tarpeisiin, mutta osalle kosken alapuoliskoa on tehty kalataloudellinen kunnostus
vuonna 1998.

Kuva 1. Lohikosken sijainti
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3.2 LOHIKOSKEN MYLLY/PIENVOIMALAITOS
Lohikoskea on hyödynnetty joko mylly-, saha- tai meijeritoiminnassa ainakin 1500 -luvun
loppupuolelta alkaen (http://lohilahti.net/historia/#lohikosken-saha). Merkittävä sahateollisuus,
loppui paikalta 1911 ja rakennusten puurakenteet siirrettiin muualle. Kosken etelärannan
alaosassa sijainneista saharakennuksista on jäänyt maastoon perustusten muureja ja kiviladoksia.
Nykyinen myllyrakennus ja pato on rakennettu vuonna 1922. Viljamyllyn koneisto on jäljellä ja
toimintakuntoinen, mutta käytännössä rakennus tuottaa nykyisin vain sähköä pienvoimalallaan.
Myllyvoimalan rakenteet ovat tyypilliset 1900 -luvun alulle. Olemassa oleva patorakenne on
betoninen säännöstelypato. Padossa on puuluukkujen avulla säädettävät kaksi virtausaukkoa,
joiden lävitse vesi purkautuu alapuoliseen koskeen ja kolmas aukko, jossa on puuputki, jonka
kautta virtaus menee alapuoliseen vesivoimalaitokseen ja sen Francis turbiiniin. Putouskorkeutta
padolta voimalan alakanavaan on 30 m matkalla 6,4 m. Voimalan sähköntuotantoteho on noin 50
kW ja vuotuinen sähköntuotto karkeasti 15 MWh.
Voimalan omistaa Lohikosken Mylly Oy. Yhtiö ylläpitää voimalaitoksen piha-alueella
caravaani/leirintäaluetta, johon liittyen voimalarakennukseen on tehty lisäsiipi huolto- ja
saunatiloja varten. Leirintäalueen rannassa ja ympäristössä on lisäksi erilaisia grilli- ja
varastorakenteita. Voimalan alakanavassa sekä alempana leirintäalueen kohdalla on jokiuomassa
uintimahdollisuus.

Kuva 2. Lohikosken myllyalueen asemapiirustus.
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3.3 HYDROLOGIA JA YLÄPUOLINEN VESIKORKEUS
Lohikoski sijaitsee Lohijärven valuma-alueen 04.126 purkupisteessä. Valuma-alue on kooltaan
137 km2 ja alueen järvisyys on 14 %. Järvisyyden ansiosta kosken virtaamavaihtelut ovat
kohtuullisia. (taulukko 1, kuva 3)
Taulukko 1. Lohijärven kolmannen vaiheen valuma-alueen 04.126 hydrologiset tunnusluvut.
Lohikoski sijaitsee valuma-alueen purkupisteessä.
Valuma-alueen
Pinta-ala Järvisyys
F, km2
L, %
137

14,2

NQ

Virtaama m3/s
MQ
MHQ

0,2

1,1

5,5

HQ1/20
8,8

NQ=alivirtaama, MQ=keskivirtaama
MHQ=keskiylivirtaama, HQ1/20= kerran 20 vuodessa havaittava ylivirtaama

Kuva 3. Lohijärven valuma-alueen 04.126 rajaus (Lähde: Ympäristökarttapalvelu Karpalo
Lohikosken myllypato säätää yläpuolisen Lohijärven vedenkorkeutta. Lohijärven alueella ei ole
ollut eikä ole vedenkorkeuden virallisia havaintoasemia. Sekä nykyisen että aiempien
peruskarttamerkintöjen mukaan yläpuolisen, patoaltaan kanssa samassa korossa olevan
järviketjun Lohijärvi-Kalavesi-Kutuvesi-Likastenjärvi keskivesikorkeus on 82,9 m N60 eli 83,2
m N2000 (järjestelmien erotus Lohikoskella +22 cm). Lohikosken Mylly Oy:n patoaltaan
vedenkorkeusseurannan perusteella keskivesikorkeus on ollut vuosina 2010-2019 83,38 m N60
eli 83,60 m N2000 (taulukko 2, kuva 4). Peruskartan korkomerkintä vaikuttaa näin ollen
epäluotettavalta ja tässä suunnitelmassa olemassa olevana keskivesikorkeutena pidetään
patoaltaan seurannan mukaista tasoa 83,60 m N2000.
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Taulukko 2. Lohikosken patoaltaan vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot vuosien 2010-2019
seurannassa eri korkeusjärjestelmissä. Mittausten lukumäärä n=344.Mittaukset on tehty
ympärivuotisesti noin viikon välein.
keskiarvo
minimi
maksimi

NN
83,30
82,07
83,65

N60 (NN+ 8 cm) N2000 (N60 + 22 cm)
83,38
83,60
82,15
82,37
83,73
83,95

Kuva 4. Lohikosken patoaltaan vedenkorkeus m NN vuosina 2010-2018. Mittaukset tehnyt
Lohikosken Mylly Oy padon kannesta (taso 83,82 m NN) noin viikon välein. Luvan sallima
yläraja 83,58 m NN on esitetty vaakaviivalla.
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3.4 VEDEN LAATU JA EKOLOGINEN TILA
Lohikosken vesi on laadultaan hyvää tai erinomaista. Vesi on vähäravinteista, sen sameusarvot
ovat alhaiset ja pH on kaloille ja muulle eliöstölle sopiva. Vesi on hieman humuksen värjäämää.
(taulukko 3).
Taulukko 3. Lohikosken pintaveden veden laadun vaihteluvälit ja mediaanit vuosina 1995–
2015. Näytteet ovat ympäri vuoden otettuja. n = näytemäärä. (Lähde: Hertta tietokanta,
näytepiste Lohikoski 088).
Suure

n

minimi

mediaani

maksimi

Kokonaisfosfori µg/l
Kokonaistyppi µg/l
pH
Sameus FNU
Väriluku mg Pt/l

33
33
33
33
33

6
250
6,1
0,2
30

8
370
6,5
0,7
50

23
1300
6,9
1,7
70

Lohikoski ei ole mukana vesipuitedirektiivin mukaisessa jokien tilaluokittelussa. Kosken
yläpuolinen Lohijärvi on luokiteltu Keskikokoiseksi humusjärveksi (Kh). Järvi on ekologisesti
erinomaisessa tilassa, mutta hydro-morfologinen tila on arvioitu tasolle Tyydyttävä kalojen
vaellukset estävän Lohikosken padon vuoksi. (Hertta ympäristötietojärjestelmä, vesienhoidon 2.
suunnittelukausi).

3.5 KALASTO JA KALASTUS
Lohikoskesta tai sen valuma-alueelta ei ole tiedossa koekalastusrekisteriin tallennettuja
sähkökoekalastuksia tai Nordic verkkokoekalastuksia. Alapuolisen Pihlajaveden alueella on
tehty Nordic kalastuksia Savonlinnan lähistöllä vuosina 2018 ja 2019. Kalastusten saalislajisto
on koostunut yhdeksästä lajista: ahven, hauki, kiiski, kuha, kuore, made, muikku, salakka ja
särki.
Kalastusta varten Pihlajaveden alueelle istutetaan vuosittain järvilohen ja taimenen 2-3 vuotiaita
poikasia 7000 - 8000 kpl sekä kuhan ja siian 1- kesäisiä poikasia noin 50 000 kpl. Koskialueille
istutetaan lisäksi taimenen ja järvilohen mätiä ja pienpoikasia ja istutusten painopisteen toivotaan
siirtyvän lisääntymiseen sopivien virta-alueiden mäti- ja pienpoikasistutuksiin. (Rajala ja
Hentinen 2014). Vuoksen vesistöalueen järvitaimenkantojen hoito-ohjelman perusteella
Lohikoskessa tai Lohijärven valuma-alueella ei ole säilynyt alkuperäistä luonnossa lisääntyvää
taimenkantaa (Rajala 2018). Lohikoskesta on kuitenkin havaintoja sinne Pihlajavedestä
nousseista emokaloista. Etelä-Savon virtavesien kunnostusohjelman mukaan Lohikoski on
paikallisesti arvokas pienialainen kohde, jonka yläpuolella ei ole merkittäviä taimenen
lisääntymisalueita (Hyytinen ja Hentinen 2008) .
Lohikosken ylä ja alapuolisilla järvialueilla kalastus on pääosin viehe- ja verkkokalastusta.
Kalastuslain perusteella kalastus Lohikoskessa on ollut kiellettyä 100 m voimalaitospadosta
alavirtaan. Mahdollisen kalatien myötä kieltoalue laajenee 200 m etäisyydelle ylä- ja alavirtaan
kalatiestä.
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3.6 MAAN- JA VESIENKÄYTÖN SUUNNITELMATJA VARAUKSET
Kaavoitus
Lohikosken alueella ei ole vahvistettua asemakaavaa. Yleiskaavatasolla alueella on voimassa
vuonna 2013 vahvistettu Lohilahti-Lohikoski alueen osayleiskaava (kuva 6).

Kuva 6. Lohilahti-Lohikosken yleiskaavan merkinnät alueella.
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SR merkinnällä on osoitettu suojeltava Lohikosken mylly/pienvoimalaitos ja SM merkinnällä
Lohikosken vanhan saha-alueen rakennusten raunioalue.
Lohikoski on merkitty osayleiskaavassa Arvokkaaksi pienvedeksi (apv), joka tulisi säilyttää
luonnontilaisena. Merkintä on ehkä hieman ristiriitainen rakennetulle koskelle, ellei tavoitteena
ole luonnontilan jonkinasteinen palauttaminen.
Vanhan saha-alueen alapuolelle saa-1 rajauksella merkitty mahdollinen sahatoiminnan
saastuttama alue ei Ely:n ja kunnan ympäristöpuolen (Esa Rouvinen Ely, Pekka Sorjonen
Sulkavan kunta) kanssa käydyn keskustelun perusteella aiheuta suunnitelman mukaisen
kunnostuksen yhteydessä tarvetta maaperän tarkempaan tutkimiseen. Rajausalueelta on tarkoitus
hyödyntää vain rantapenkalla olevaa korkeaa ja kuivaa perkuukivikkoa, eikä kaivaa varsinaista
maaperää. Sahaustoiminta on lisäksi loppunut ennen KY5:n kaltaisten puun suojauskemikaalien
käyttöönottoa.

Muinaismuistot ja kulttuurihistorialliset kohteet
Lohikosken alueella on useita, osin päällekkäisiä merkintöjä museoviraston rekistereissä (kuva
7).

Kuva 6. Lohikosken alueen merkinnät museoviraston kulttuurihistorian palveluikkunassa
(www.kyppi.fi).
Purppuraväripeitto: Maakunnallisesti merkittävät Lohilahden maisema-alue (id 10406, laajempi
rajaus) ja Lohikosken sahan ja myllyn kulttuuriympäristö (id 10290, suppeampi rajaus).
Punainen ruudutettu alue: Lohikosken sahan kiinteän muinaisjäännöksen aluerajaus (id
1000020315)
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Kokonaisuuden sisältöä kuvaava teksti löytyy esimerkiksi Etelä-Savon
kulttuuriperintötietokannasta: ”Lohikosken sahan ja myllyn toimintaympäristöt ja sahan
maatilan aikaiset maatalousalueet muodostavat maisemallisesti omaleimaisen alueen, jossa
sahakylän perusrakenne on muuttunut harvinaisen vähän. Kokonaisuuden helmi on 1920-luvun
mylly, jonka yhteydessä toimii pienvoimala. Arvokkuutta on myös hävinneestä asutuksesta
maastoon jääneillä merkeillä, kuten rakennusten pohjilla, kiviaidoilla - ja röykkiölle sekä
kulkureiteillä. Vanhan sahan kivisiä rakenteita on jäljellä kosken itäpuolella. Maisemallisesti
vaikuttavin vetovoimatekijä on monimuotoinen vesistö. Lohikosken sahan ja myllyn alue edustaa
harvinaista säilynyttä teollisuusmiljöötä, jonka kulttuurihistoriallisilla ja maisemallisilla
arvoilla on maakunnallista merkittävyyttä.”
Sekä yleiskaavamääräysten että museoviraston kulttuuriperintörajausten vuoksi Lohikosken
kalatie- ja kunnostussuunnitelmasta tulee kuulla museoviranomaisia. Suunnitelmasta ei tässä
yhteydessä pyydetty museoviranomaisen ennakkolausuntoa kappaleessa 2 kuvatun epäselvän
tilanteen vuoksi. Mahdollisesta ennakkolausunnosta huolimatta museoviranomaisia tulee kuulla
myös lupakäsittelyn yhteydessä. Etelä-Savon maakuntamuseon ja Museoviraston yhteystiedot
ovat liitteen 3 asianosaisluettelossa.

Luonnonsuojelukohteet
Lohikosken alueella ei ole luonnonmuistomerkkejä eikä luonnonsuojelukohteita tai -rajauksia
(Karpalo karttapalvelu, tarkistus 6.10.2020)

3.7 LUONTOSELVITYS
Varsinaiselta Lohikosken suunnittelu- ja työmaa-alueelta ei ole uhanalaislajien
paikkatietomerkintöjä. Laajemmin ympäristön laidunalueilta on havaittu Sahanlahden rannalla
jäkkiä, Myllytien pohjoispuolella kesämaitiaista ja tien varrella kelta-apilaa. Kaikki ovat
silmälläpidettävää perinnebiotooppilajistoa (E-Savon Ely keskuksen ilmoitus).
Alueella tehtiin maastotarkistus 7.7.2020 (FM biologi Arto Hautala). Tarkistuksessa
havainnoitiin alueen biotoopit ja kasvilajisto. Samoin pyrittiin havainnoimaan merkit liito-oravan
(jätökset, syömäjäljet, pesäkolot), saukon (reviiriulosteet, polut, tampatut oleskelualueet
rannalla) ja viitasammakon (yleiset olosuhteet) esiintymisestä alueella.
Selvitysalueen kasvillisuusbiotoopit ja kasvilajisto ovat paljolti asutuksen, entisen
sahateollisuuden ja karjanlaidunnuksen leimaamia. Patoaltaan vesikasvillisuuden selkeitä
päälajeja ovat uistinvita ja ulpukka. Lisälajeina havaittiin jonkin verran mm. kurjenmiekkaa,
järvikortetta ja lummetta. Kosken luoteisranta on kokonaisuudessaan käytössä olevaa
laidunhakaa. Kaakkoisrannalla leirintäalueen alapuolella sekä välisaaressa biotooppi on
lehtokorpea, jonka aluskasvillisuuden päälajistoa ovat vadelma, ojakellukka, kielo,
soreahiirenporras, mesiangervo ja vuohenputki. Kosteimmilla paikoilla kasvaa myös
korpikaislaa. Puusto on kuusen sekaista lehtimetsää. Leirintäalueen itäpuolella
aluskasvillisuuden on vallannut laajalta alueelta haitallinen tulokaslaji jättipalsami yhdessä
vuohenputken kanssa. Kaakkoisrannan alaosalla maasto on tulvavaikutteista pensasluhtaa,
jonka päälajeja ovat pullosara, luhtakastikka, suomyrtti, kurjenjalka, terttu- ja ranta-alpi,
luhtavuohennokka ja korpikaisla. Pensaskerros koostuu lyhytkasvuisesta koivusta ja muutamista
pajulajeista.
Alueella, johon kalatien rakentaminen ja kosken kunnostus sekä niihin liittyvä liikenne
kohdistuisivat, ei havaittu uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kasvilajeja. On kuitenkin
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mahdollista, että hakamaan laidunnetuilta alueilta ei havaittu kaikkia lajiesiintymiä.
Perinnebiotooppilajisto on kuitenkin lähtökohtaisesti kulutusta kestävää, eivätkä kunnostustyöt
tai laidunalueen kautta tapahtuva työmaaliikenne traktorilla ja kaivinkoneella aiheuta laitumille
erityistä kulumista. Liito-oravalle lehtokorpi ja osin pensasluhtakin soveltuvat hyvin
ruokailumaastoksi, mutta alueelta ei havaittu syömisjälkiä tai lajille sopivia luonnonkoloja tai
pönttöjä. Itse koskialue ei sovellu viitasammakon elinalueeksi. Myös patoalueelta puuttuvat lajin
suosimat tulvanalaiset laajat kosteikkorannat. Liito-oravan ja viitasammakon esiintyminen
alueella on siten epätodennäköistä mutta ei poissuljettua. Saukosta ei saatu alueelta
jälkihavaintoja, mutta kalatien rakentaminen ja koskikunnostus lähinnä hyödyttää alueella
mahdollisesti esiintyviä yksilöitä.
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4. KALATIE JA KIINTEÄ POHJAPATO
Lohikosken kalatie rakennetaan myllypadon ohittavana luonnonmukaisena kalatienä. Padon
säännöstelyrakenteet korvataan yläpuolelle rakennettavalla kiinteällä pohjapadolla.
Säännöstelystä luovutaan ja säännöstelyyn liittyvät lupamääräykset rauetetaan. Kiinteän
pohjapadon ja kalatien kynnykset mitoitetaan siten, että yläpuolinen keskivesikorkeus ja
tulvakorkeus eivät muutu nykyisestä.

4.1 HYDRAULINEN MITOITUS
Pohjapadon ja kalatien kynnysrakenteet on suunniteltu yläpuoliseen patoaltaaseen noin 22 metrin
etäisyydelle säännöstelypadosta.
Pohjapadon harja on mitoitettu Polenin kaavalla, jossa purkautumiskertoimessa on otettu
huomioon myös harjan kivien koko.
𝑄𝑄 =

2
𝜇𝜇𝜇𝜇�2𝑔𝑔ℎ3/2
3

Q = virtaama
μ = purkautumiskerroin = 0,50
b = padon harjan pituus
h = ylävedenkorkeus kynnystasosta mitattuna (m)

Kalatie on suunniteltu pohjapatoon kytkeytyvänä mutta hydraulisesti erillisenä ohitusuomana.
Kalatien kokonaisrakenne on mitoitettu Kalateiden suunnittelu- ja mitoitusohjeessa (Suomen
ympäristökeskus 1999) esitetyllä tavalla. Kalatien mitoitusvirtaama on keskivesikorkeudella
83.60 m N2000 0,52 m3/s (kuva 7).
Kokonaisuuden purkautuminen on mitoitettu siten, että yläpuolinen keskivesi- ja
tulvavesikorkeus pysyvät muuttumattomina. Kuvassa 4 näkyvää vuoden 2011 poikkeuksellisen
matalaa alivesikorkeutta ei ole pyritty noudattamaan, vaan alivesikorkeus on mitoitettu 10 cm
korkeammalle (taulukko 4).
Taulukko 4. Kiinteällä pohjapadolla säätyvä vesikorkeus ja sen suhde aiempaan N2000 tasossa.

HW
MW
NW

uusi
83,95
83,60
83,20

aiempi
83,95
83,60
83,10

muutos
0
0
+ 0.10

HW=ylivesi, MW=keskivesi, NW=alivesi
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Kuva 7. Kalatien purkautumiskäyrä suhteessa kalatien kynnyksen vesikorkeuteen (m) sekä
vesipinnan N2000 tasoon (m N2000).

4.2 KALATIEN RAKENNE
Kalatien suunnitelmapiirustukset 1.1-1.8 löytyvät liitteestä 1.
Kalatie rakennetaan pääosaltaan luonnonmukaisena uomana kivistä, sorasta ja murskeesta. Se on
kivikynnyksillä ja altailla porrastettu kalankululle mahdollinen uoma. Virtausolosuhteet
kalatiessä ovat sellaiset, että mahdollisimman monet kalalajit kykenevät käyttämään kalatietä.
Alavirrasta katsottuna kalatien suuaukko sijaitsee lähellä voimalaitoksen alakanavan ja
jokiuoman yhtymäkohtaa jokiuomassa. Se etenee noin 30 m jokiuomassa, joka on tehty
kivikynnyksillä ja altailla kalatieksi. Sen jälkeen se erkanee jokiuomasta omaksi erilliseksi
ohitusuomakalatieksi ja alittaa maantien rumpuputkessa ja kulkee tämän jälkeen pohjapadon
vieressä sen harjalle, jossa sijaitsee uloskäynti. Kalatien ja pohjapadon harja on tiivistetty
teräsponttiseinämällä. Kalatien uloskäynti on varustettu teräksisillä settiurilla, jotta kalatie
voidaan sulkea tarvittaessa. Settiurat hitsataan teräspontteihin. Sisäänkäynnin leveys on 1,4
metriä. Sisäänkäynnin kynnys on tasolla N2000 +83,20 ja kalatien/padon harja tasolla N 2000
+84,00.
Maantie yläpuoleisella osuudella kalatiessä on kuusi kynnystä ja kuusi allasta. Maantien
alapuolella kalatiessä on viisitoista allasta ja viisitoista kynnystä. Kynnysten sekä pituudet että
leveydet ovat tien yläpuolisella osuudella 4 metriä ja alapuolisella osuudella ne ovat 3 metriä.
Kynnyksissä on 1 m leveät ja 0,30 m syvät kalankulkuaukot maantien yläpuolisella osuudella
sekä 1 m leveät ja 0,25 m syvät kalankulkuaukot maantien alapuolisella osuudella. Altaiden
väliset putoukset ovat 0,20 m. Altaiden vaimennuskyky eli virtauksen tehon suhde tilavuuteen on
170 W/ m3.
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Tien kohdalla kalatie kulkee teräsrummussa, jonka halkaisija on 1,8 m. Rummun pohjalla on
neljä kynnystä ja kolme vaimennusallasta. Kynnyksissä on 0,7 metriä leveät ja 0,3 metriä syvät
purkautumisaukot. Kynnykset tehdään 0,8 mm metriä paksusta sinkitystä teräksestä hitsaamalla
ne rummun seinämiin.
Rummun alapuolella osa kalatien virtaamasta ohjataan tulvatilanteella ylisyöksyrakenteen
(suunnitelmakuva 1.8) kautta suoraan jokiuomaan, jolloin kalatien virtaama on sen jälkeen
jokeen saakka maksimissaan 0,8 m3/s.

4.3 POHJAPADON RAKENNE
Pohjapadon rakennepiirustukset 1.1-1.8 löytyvät liitteestä 1.
Pohjapadon runko on mursketta 0…150 mm. Se verhoillaan 250 …400 mm:n kiveyksellä, jonka
vahvuus on 600…700 mm. Harjan leveys on 3 m. Keskellä harjaa on teräsponttitiivisteseinämä,
joka ulottuu noin 0,5 m järven pohjan alapuolelle. Jos pohjalla on löyhää lietettä, se on
poistettava.
Harja jakaantuu kahteen vettä eri vaiheissa purkavaan osaan, joista ylävirrasta katsoen
oikeanpuoleinen on 15 m pitkä ja korkeustaso on 83,60 ja vasemmanpuoleinen on 18 m pitkä ja
korkeustaso on 83,70. Pohjapadon vasemmanpuoleiseen rantaan liittyvän osuuden pituus on noin
6 m ja harjan korkeus on 83,90. Tällä kohtaa on voimalaitokselle menevän virtaaman
virtauskanava, joka on suljettavissa seteillä. Pohjapato liittyy ylävirrasta katsottuna
oikeanpuoleisella rannalla kalatiehen, jossa kalatien ja pohjapadon välinen penger on
korkeustasolla 84,00 ja osan pituus on noin 12 m.

4.4 KALATIEN JA POHJAPADON RAKENTAMINEN
Pohjapato rakennetaan kuivatyönä työpadon suojassa. Työajankohta on kesällä kuivana kautena,
jolloin virtaama on pienimmillään ja järven pinta alimmillaan. Työpato tehdään pohjapadon
yläpuolelle murskeesta.
Ensimmäisessä työvaiheessa rakennetaan tien alapuolinen luonnonmukainen kalatie kuivatyönä
jokiuomaan asti. Toisessa vaiheessa rakennetaan tien yläpuolinen luonnonmukainen kalatieosuus
kuivatyönä. Sitä varten rakennetaan järven puolelle kalatien penger murskeesta ja
kiviverhoiluista, joka toimii samalla työpatona kalatien rakentamista varten. Samalla rakennetaan
tien alitse rumpukalatie kuivatyönä. Kolmannessa vaiheessa rakennetaan pohjapadon työpato ja
teräsponttiseinän kohdalle ja työtaso teräspontin junttaamista varten. Kalatie avataan ja vesi
juoksutetaan kalatien kautta tämän työvaiheen jälkeen. Seuraavassa vaiheessa tehdään pohjapato
kuivatyönä sekä voimalaitosaukolle johtava vesikouru. Tämä työvaihe tehdään silloin kun
virtaama on korkeintaan keskivirtaaman suuruinen, jolloin kalatien kautta voidaan johtaa koko
virtaama. Viimeisessä vaiheessa tehdään kalatie alapuoleiseen jokiuomaan. Työ tehdään
tekemällä kivikynnykset ja altaat märkätyönä.
Kaikkien kivikynnysten kivikoko on 500...800 mm. Kynnysaukkojen vieruskiviksi valitaan
suurimmat kivet, jotka ovat kooltaan vähintään 800 mm. Kivikynnysten välissä olevat altaat
tehdään vähintään 0,5 m syviksi vaimennus/levähdysaltaiksi. Kivet upotetaan niin, että niiden
harjat ovat määrän d/2 (d = kiven läpimitta) pohjan yläpuolella. Kivien välit tiivistetään
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pienemmillä kivillä ja soralla vesihuuhtelun avulla. Pohja täytetään 100...300 mm:n kokoisella
tiiviillä kiviladoksella ja soralla tiivistäen. .

4.5 MUUALTA TUOTAVAT AINESMÄÄRÄT POHJAPATOON JA
KALATIEHEN
- murske
- sora
- kivet 500…800 mm
- kivet 250…400 mm
- kivet 100…200 mm

770 m3
60 m3
330 m3
160 m3
200 m3
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5. KALATALOUSKUNNOSTUS
5.1 KUNNOSTUSPERIAATTEET
Kunnostus tehdään taimenen elinympäristövaatimukset huomioivasti, mutta samalla parannetaan
muunkin koskieliöstön elinolosuhteita ja kosken monimuotoisuutta. Kunnostus pyritään
tekemään rantapuustoa ja varjostusta säästäen. Käytettävä kiviaines otetaan rantapenkoilta
paikoista, joissa se on helposti saatavilla. Tarvittaessa lisäkiveä tuodaan ulkopuolelta.
Lohikosken keskivirtaamalla 1,2 m3/s luonnollinen vettyvän uoman leveys koskissa ja
virtapaikoissa on keskimäärin 11 metriä vaihteluvälin ollessa tyypillisesti 6-14 m (Tennant 1976,
Caissie 2006). Valuma-alueen järvisyyden ollessa kohtuulliset 14 %, on kunnostuksessa asetettu
rakennettavan uoman tavoitteelliseksi keskileveydeksi 11 metriä ja erityisesti haaraumien
yhteisleveys voi olla keskimäärin tämän ylikin.
Kunnostuksessa ei erityisesti pyritä lisäämään uomaan liekopuuta, mutta rantapenkoilta helposti
saatavilla oleva kaatunut tai kaatuva puuaines on syytä hyödyntää kunnostuksessa. Luontaisen
liekopuun muodostuminen uomiin on hyvin todennäköistä, mikäli rantametsien annetaan
kehittyä luontaisesti.
Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi kunnostus tulisi tehdä korkeintaan keskivirtaamaoloissa
loppukesällä tai talvella.

5.2 KUNNOSTUS
Kunnostuksen suunnitelmapiirustukset löytyvät liitteestä 2. Työssä tulee noudattaa ensisijaisesti
kyseistä piirustusta ja sen ohessa kappaleessa 5.3 kuvattuja eri rakenteiden ominaisuuskuvauksia.
Tämän kappaleen selostus on tarkoitettu lähinnä menettelytapojen selvennykseksi ja lisätiedoksi
tehdyille kunnostusratkaisuille. Selostus on jaettu paaluväleihin, jotka ilmenevät
suunnitelmapiirustuksesta. Paaluluvut kasvavat ylävirrasta alavirtaan.

Pvl 0-25, kalatien alkuhaara – voimalaitoksen alakanava
Jakson nykyinen 6 m leveä uoma levennetään n. 11 metriseksi. Levennys on ehdottoman tarpeen,
jotta jyrkähkö 1:20 koski soveltuu koskieliöstölle ja kalan kulkuun myös tulvavirtaamissa.
Leikattavan voimalaitoksen puoleisen rannan kiviaines on karkeaa, mikä edistää suojaisen ja
huokoisen pohjan aikaansaamista. Uoman poikittaiskynnystys yhdistettynä karkeaan
kiviainekseen on 1:20 kaltevuudelle sovelias rakenne.

Pvl 25-80, alakanava-leirintäalueen alempi uimaranta
Syvennetty alakanava säilytetään nykyisellään syvänä välisuvantona, jossa on myös
uimamahdollisuus. Jakson uomassa oleva saari lasketaan ja kavennetaan tulvavirtaamalla veden
alle jääväksi keskisärkäksi. Jakson uomaa levennetään reilusti nykyisestä myös pohjoisrantaa
leikkaamalla. Alueelle muodostuu erityisesti pienpoikasille hyvin soveltuva koskialue.
Kivirakenteisen alavan keskisärkän säilyttäminen on tarpeen sen molemmille etureunoille
rakennettavien kutusoraikkojen toimimiseksi keski- ja alivirtaamilla. Jakson muokkaus
taimenelle soveltuvaksi koskialueeksi edellyttää alakanavan keskivesikorkeuden nostoa 20
cm:llä, jolloin alapuolisen kosken keskikaltevuus saadaan noin 0,5 %:iin. Toisaalta uoman
avartaminen pitää alakanavan vesikorkeuden suurempien virtaamien aikana nykyisellään tai jopa
laskee sitä. Mikäli alakanavan keskivesipinnan nostoa ei voida toteuttaa, suunniteltu kunnostus
tehdään kuitenkin koskimaiseman parantamiseksi. Kudun ja pienpoikastuotannon toimivuus
alueella on tuolloin kuitenkin epävarmaa.
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Pvl 80-120, leirintäalueen alemman uimarannan suvanto
Suunnitelmassa leirintäalueen kohdalla oleva yli metrin syvyinen suvanto säilytetään
välisuvantona ja uimakäyttöön soveltuvana. Sinällään suvantoalue on tarpeettoman pitkä ja
vähentää alueen koskipinta-alan potentiaalia. Mikäli voimalaitostoiminta lakkautettaisiin, olisi
mahdollista nostaa voimalan alakanavasuvannon vettä reilummin, esim. 80 cm, jolloin myös
pääosa leirintäalueen suvannosta voitaisiin entisöidä koskeksi. Tuolloin suvannon loppuosaan
voitaisiin jättää jäljelle enimmillään n. 10 m pitkä suvantojakso, mikä olisi riittävä suvannon ja
uoman haarautumisen väliin jäävän soraikkojakson kututaimenten suojan tarpeeseen.
Alakanavan vesikorkeuden reilumman noston myötä myös sen yläpuolinen ohitusuoma voitaisiin
muokata loivemmaksi ja olosuhteiltaan optimaalisemmaksi.

Pvl 120-190, kaksihaarainen jakso
Jaksolla uoma haarautuu kahdeksi. Näistä eteläisempi ja voimatalousjärjestelyjen yhteydessä
oikaisu-uomaksi kaivettu haara on kunnostettu kalataloudellisesti vuonna 1998. Kunnostus on
toteutettu hyvin ja kosken rakennetta voidaan käyttää mallina alueen muiden vastaavan
kaltevuuden kohteiden kunnostuksessa. Sammaloituvassa uomassa ei ole enää järkevää kulkea
koneilla, ja alueelle on esitetty lisättäväksi ainoastaan käsityönä muutamia pienialaisia soraikoita
rantojen tuntumaan.
Pohjoisempi haara noudattaa ilmeisesti alkuperäistä Lohikosken uomaa. Haaraumaa on jossakin
vaiheessa käytetty kalan kasvatus- tai ongintalammikkona. Kunnostuksessa haarauma
kunnostetaan ylä- ja alaosaltaan koskeksi ja haarauman leveä keskiosa jätetään n. 20 cm
nykyisestä vesipinnastaan madalletuksi välisuvannoksi. Muokkauksessa haaraumien yhteisleveys
asetetaan n. 10-13 metriin, jolloin muokattavan pohjoishaaran koskialueiden leveys vaihtelee
noin 3-5 m välillä. Pohjoishaaran koko alueen hyödyntäminen koskena ei ole mahdollista
vajaaksi jäävän putouskorkeuden vuoksi. Toisaalta välisuvannon säilymisellä on merkitystä
myös viereisten laidunhakojen perinnemaisemassa.

Pvl 190-260, kosken loppuliuku Pihlajaveteen
Haaraumien yhtymiskohdan alapuolisen kosken kaltevuus on vähäinen ja sen vesikorkeuteen
vaikuttaa Pihlajaveden pinnan MW-HW taso. Uoma on jaksolla leveimmillään liki 20 m mikä
vähäiseen kaltevuuteen yhdistettynä tekee jakson virtausolosuhteista soveltumattoman
esimerkiksi taimenelle ainakin osan vuotta. Jaksolle ei tämän vuoksi pyritä tekemään
täysimittaista kunnostusta, mutta aluetta kuitenkin muokataan maisemallisesti ja siten, että
tyypillisesti lähellä keskivirtaamaoloja tapahtuva taimenen kutu voisi olla alueella soraikkojen
virtaamaolojen puolesta mahdollinen. Ja että kuoriutuvat poikaset voisivat siirtyä alkukesän
aikana soveliaammille kasvualueille ylävirtaan.
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5.3 KUNNOSTUSRAKENTEIDEN OMINAISUUKSIA
Kutusoraikko
Kutusoraikko rakennetaan Ø 16–64 mm seulotusta harjusorasta. Kutusoraikko rakennetaan
pääosalla pinta-alastaan vähintään 40 cm vahvaksi. Kutusoraikkojen pinta-aloista ja tarvittavan
soran määrästä Lohikosken eri jaksoilla on kuvaukset suunnitelmapiirustuksissa (liite 2). Veden
syvyyden on soraikon päällä oltava keskialivirtaama-keskivirtaama oloissa
20–80 cm ja virran nopeuden kiihtyvä 15–50 cm/s. Riittävän veden
syvyyden ja soraikkojen pysyvyyden varmistamiseksi soraikot tulee
perustaa massanvaihdolla nykyisen tai kunnostuksessa muodostuvan
ympäristön pohjan tasoon. Kiihtyvyys varmistetaan sijoittamalla soraikon
yhteyteen virtausta paikallisesti kiihdyttäviä ja virtaamaa soraikolle
ohjaavia lohkareita, poikaskivisärkkiä tai liekopuita. Soraikon ylävirran
puoleiset lohkareet ja vastaavat voimakasta pyörteilyä aiheuttavat
rakenteet tulee sijoittaa vähintään 4 metrin etäisyydelle soran tulvaaikaisen syöpymisen estämiseksi.
Periaatekuva virtausta kiihdyttävien lohkareiden asettelusta soraikolle.

Poikaskivikko
Poikaskivikko (eli koski) rakennetaan noin Ø 10 – 50 cm kokoa olevasta kivestä huokoiseksi ja
vaihtelevasti 0..50 cm syväksi. Peruskiven karkeusskaalaa voidaan kasvattaa kosken jyrkkyyden
kasvaessa. Tärkeää on, että koskikivikko kauttaaltaan tai ainakin laikuittaisesti (kynnykset,
suisteet ym.) tarjoavat kalanpoikasille ja muulle koskieliöstölle suojaisaa huokostilaa, johon
myös virran mukana kulkeutuva lehti- ja muu karikeaines voi kiinnittyä.

Huokoisen poikaskivikon vaihtelevan raekoon ja kerroksellisuuden periaate. (Oikeanpuoleinen
kuva: © Simo Yli-Lonttinen; Eloranta 2010)

Lohkareet
Lohkareilla monimuotoistetaan uomaa ja sen virtaamaa, tarjotaan suuremmalle kalalle suoja- ja
kostepaikkoja, jaotellaan emokalojen reviirejä, ohjataan virtaamaa soraikoilla ja estetään talvisen
jääkannen painuminen pohjaan. Lohkareilla myös suojataan tärkeitä rakenteita jäiden ja
tulvaveden kulutukselta, jolloin ne on istutettava pohjaan 1/3..1/2 korkeudestaan. Suositus
käytettävän lohkarekiven maksimiläpimitaksi on 1/8 uoman leveydestä. Kapeimmissa uomissa,
kuten keskiosan pohjoishaaran jaksoilla, pääosa lohkareista on suositeltavaa sijoittaa
vaihtelevasti eri puolille uoman reunoja. Lohkareiden ohjeellinen koko Lohikoskessa on välillä
Ø 60 – 100 cm vesisyvyydestä ja uoman leveydestä riippuen, mutta kokoa sanelee myös kosken
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kokonaiskarkeus ja rannoilta löytyvän kiviaineksen koko; lopputuloksen on oltava ennen kaikkea
luonnollisen näköinen.
Lohkareet sijoitetaan uomaan yksittäin ja pieniksi ryhmiksi siten, että vältetään kaavamaisuutta
ja tulos on luonnonmukaisen ja satunnaisen näköinen. Ohjeellinen lohkaremäärä on keskikoosta
ja ryhmittelystä riippuen noin 3-8 kpl/100 m2.

5.4 MUUALTA TUOTAVAT AINESMÄÄRÄT
Kunnostuksessa tarvitaan ulkopuolelta tuotavaa kutusoraa 27 m3 (40 tn, taulukko 5).
Kunnostuksessa tarvittava kiviaines on kerättävissä alueen perkuukivikoista, mutta sen keruu
alaosan paaluvälillä 140-240 on selvästi yläosan koskialuetta hankalampaa ja aikaa vievää. Siksi
on myös kunnostusurakoijalle ja työn tilaajalle mahdollista harkita aineksen täydennystä
muualta. Taulukkoon 5 on tämän vuoksi arvioitu maksimitarve ulkopuoliselle kivimateriaalille.
Kivenä tulisi käyttää alueelle luontaista moreenikiveä, kuten peltorauniokiviä ja vastaavia.
Pyöristynyttä harjukiveä ei tule käyttää.
Taulukko 5. Lohikosken koskikunnostukseen muualta tuotavan sora- ja kivimateriaalin määrä
Kutusora Ø 16-64 mm

m3
27

tn
40

(Poik ask ivi Ø 10-50 cm) 1)
(100)
(150)
1) Käytettävä k ivi saadaan lähtök ohtaisesta alueelta perk uuk ivik oista k eräämällä,
luvut ovat vaihtoehtoisia mak simimääriä.
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6. KIINTEISTÖNOMISTAJAT JA MUUT ASIANOSAISET
Lohikosken vesialuekiinteistö on pääuomaltaan Vekara-Lohilahden osakaskunnan
yhteisvesialuetta. Kosken keskiosalle sijoittuvan haarauman luoteishaara kuuluu kuitenkin
yksityiskiinteistöön ja ylempänä myllyn alueella on pieni kaakkoishaarauma Lohikosken Mylly
Oy:n kiinteistöllä. Toimenpidealueelle ja 200 m siitä ylä- ja alavirtaan sijoittuu lisäksi kuusi
muuta rantaan tai sen lähelle rajautuvaa kiinteistöä. Kaikkien edellä mainittujen kiinteistöjen
sijainti- ja omistajatiedot 7.10.2020 tilanteessa esitetään liitteessä 3. Kiinteistörajat ja -tunnukset
näkyvät myös suunnitelmapiirustuksissa.
Liitteessä 3 on listattu myös muiden asianosaisten kuten museo- ja ympäristöviranomaisten
yhteystiedot.

7. TÖIDEN VAIKUTUKSET JA HAITTOJEN VÄHENTÄMINEN
7.1 VEDEN KORKEUS JA VIRTAAMAT
Kiinteän pohjapadon ja kalatien rakentamisella ei ole merkitystä virtaamiin, koska
voimalaitoksella ei ole harjoitettu vuorokausisäännöstelyä. Pohjapadon rakentaminen kuitenkin
varmistaa virtaamien luonnonmukaisuuden.
Yläpuolinen keskivesikorkeus ja tulvakorkeus säilyvät nykyisellään. Alimmat lyhytaikaisesti
havaitut vedenkorkeudet nousevat kiinteällä pohjapadolla noin 10 cm. (kappale 4.1)

7.2 VEDEN LAATU
Kunnostustyöt tulevat aiheuttamaan hetkellistä veden samentumista Lohikoskessa ja sen
alapuolisessa Lohilahdessa. Kalatien rakentaminen tehdään kuivatyönä ja kaivettava ja siirrettävä
materiaali on nopeasti laskeutuvaa kiveä, soraa ja hiekkaa, mikä rajoittaa samentumisen kestoa ja
laajuutta.

7.3 LUONNONYMPÄRISTÖ JA MAANKÄYTTÖ
Hanke aiheuttaa lyhytaikaista häiriötä kunnostuskohteiden lähiluonnolle, mutta pitkän aikavälin
ja laajemmalle kohdistuvat vaikutukset luontoon ja maisemaan ovat kunnostustarkoituksen
mukaisesti selkeän positiiviset.
Hankkeella ei ole vaikutusta alueen yleiskaavoituksen ja muiden maankäyttösuunnitelmien
toteutumiseen tai tarkemman asemakaavan laadintaan. Koskikunnostus lisää maakunnallisesti
arvokkaan maisema-alueen maisema- ja virkistysarvoja. Myllymiljöö patorakenteineen
säilytetään ja rakenteet mahdollistavat vähintään vesivoiman näytösluonteisen hyväksikäytön
myös jatkossa.

7.4 KORVATTAVAT HAITAT JA EDUNMENETYKSET
Hankkeesta ei arvioida koituvan korvattavaa yleistä vahinkoa tai haittaa. Lyhytaikainen
samennushaitta korvautuu kunnostuksesta koituvalla pitkäaikaisella virkistys-, maisema- ja
kalataloushyödyllä.
Tämän suunnitelman valmistuessa Lohikosken myllyn käytön tulevaisuudesta ei ollut eri
osapuolten kesken yhteistä näkemystä, eikä sellaisen aikaansaaminen kuulunut suunnittelun
toimeksiantoon. Yksityisen haitan korvaaminen (Lohikosken Mylly Oy:lle) jää siten mahdollisen
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lupahakemuskäsittelyn tai myöhempien neuvottelujen yhteydessä tehtäväksi. Suunnitelman
yhteydessä ei ole tullut esille muita mahdollisia haittaa kärsiviä tai hankkeen johdosta etua
menettäviä yksityistahoja.

8. OIKEUDELLISET EDELLYTYKSET
Tämän kirjoittaminen vaatii nykyisen padotusluvan tutkimisen.

8.1 Suostumukset ja haettavat käyttöoikeudet
Kappaleessa 2 kuvattujen olosuhteiden vuoksi tähän asiakirjaan ei ole kerätty
kiinteistönomistajien suostumuksia. Hakemussuunnitelman täsmennyttyä suostumukset olisi
hyvä saada hakemuksen liitteeksi seuraavilta kiinteistöiltä:
Numero Kiinteistötunnus

Tila

Omistaja

1

768-876-19-1

Yhteisvesialue Vekara-Lohilahden osakaskunta

2

768-417-36-3

MYLLYTONTTI Lohikosken Mylly Oy

3

768-417-36-53

AHVENKOSKI Metsähallitus

4

768-417-13-94

KOSKELA

Yksityisomistus

Suostumusten lisäksi tässä yhteydessä tulee hakea pysyvää käyttöoikeutta liitteen 1 mukaiseen
kalatien sijoittamiseen Lohikosken Mylly Oy:n kiinteistölle 768-417-36-3, MYLLYTONTTI..
Tähänkin hakemukseen on suositeltavaa liittää hakijan suostumus tai asiaa koskeva sopimus.
Vaihtoehtona on, että hakija ostaa/lunastaa kalatien tarvitsemat alueet itselleen.

9. KUSTANNUSARVIO
Kalatien ja pohjapadon kustannusarvio on 180000 € (alv 0 % ). Kustannusarvio sisältää
materiaalit, työn, tien alitusrummun, voimalan vesiputken jatkon kourulla sekä yleiskuluja.
Koskikustannuksen kustannusarvio on 12000 € sisältäen ulkopuolelta tuotavan materiaalin ja
yleiskuluja.
Haukiputaalla 28.10.2020

Timo Pohjamo
DI

Arto Hautala
FM
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