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1 

 

Johdanto 

 

Joutjoen suunnittelualue käsittää noin 5 – 6 km pituisen jokialueen. 

Joki saa alkunsa Joutjärvestä ja laskee Vesijärveen Niemen sataman  

kohdalla.Joen varrella on Kymijärven voimalaitos, joka johtaa  Vesijärvestä 

ottamansa lauhde- ja jäähdytysvedet Joutjokea pitkin takaisin Vesijärveen.  

Joutjoen valuma-alueella sijaitsee Joutjärven lisäksi pieni suppalampi 

(Palolampi). Joutjoen laaksossa on myös hienosedimenttikerrostumia. Siellä 

täällä aluetta on moreenimaaperää ja hyvin ohuen maapeitteen omaavia 

jyrkkiä kalliomäkiä. Joutjoki on voimalaitoksesta tulevien lauhdevesien vuoksi 

suureksi osaksi kivetty ja betonoitu. Voimalaitoksen ympäristössä ja 

alajuoksulla Joutjoki on johdettu myös maan alle. Vähäiset luonnontilaiset 

osuudet sijoittuvat lähinnä puron ja sen sivuhaarojen latvaosiin. Veden 

virtauksen nopeuttamiseksi uomaa on suurimmaksi osaksi syvennetty ja 

suoristettu.  (Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja B48, 

Kaupunkirakentamisen vaikutus pieniin valuma-alueisiin ja vesistöihin Suomessa, Paula 

Kuusisto) 

Jokea on aiemmin levennetty ja lisätty kiviä reunoihin eroosion estämiseksi. 

Pohja-aines on pääosin lietettä.  

Joen varrella liikkumista/ kalastamista haittaa joen virtaaminen alaosissa 

useiden yriysten omistamien maa-alueiden läpi, sekä jatkuvat teiden alitukset 

ja joen virtaaminen osittain maan alla. Kymijärven voimalaitoksen 

yläpuoleinen osuus virtaa myös osin omakotitalotonttien vieritse vaikeuttaen 

liikkumista/ kalastamista. 

Veden lämpötila lauhdealueilla on kesällä jopa +30 ºC. Jäähtyy talvella 

viileämmäksi. Voimalaitoksesta laskeva ns. lauhdevesi myös viilenee 

alavirtaan päin mentäessä. 

Tavoite Tavoitteena on tehdä  joesta puoleensavetävä kalastuskohde sekä jokeen 

olosuhteet, jotka ovat suotuiset  kaloille. Lisäksi tavoitteena on luoda niille 

myös lisääntymispaikkoja. Kirjolohen istuttaminen on myös varteenotettava 

vaihtoento mm. urheilukalastajien näkökulmasta. Joen alkuosaan nousee 

myös kuhaa, joka palvelee jo nyt urheilu-/ vapaa-ajankalastusta. 
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Joutjoen kokonaisuus 

Merkityt aluejaot joen osalta on esitetty myöhemmin suurennetuissa 

kartoissa A, B, C ja D 

Kartta 1, havannollistava kuva koko joesta 
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Kartta A, joen laskukohta – Kiviharjun alue 

 

 

Kohta 1 

Nykytila: 

Joutjoki laskee Lahden Vesijärveen Niemen sataman kohdalla. Laskukohta 

järveen on rännimäinen. Joessa on voimakas virta. Jokiuomaa on kaivettu ja 

kivetetty reunoilta (Ø 5 - 30 cm) kivillä. Uoma on n. 5 – 7 m leveä ja n.1 – 2 m 

syvä. Joen yli menee laituri ennen järveen laskua. Lämmin lauhdevirta jatkuu 

pitkälle jarveen asti n.200 m, pitäen järven ranta-aluetta avoinna jäätymiseltä 

talvellakin. Joki alittaa kaksi tietä ylävirtaan mentäessä. Ei nousuesteitä. 

Kuva 1. 

Joki jatkuu samanlaisena ylävirtaan mentäesä. Paikoin rannoilla 

lisääntyynyttä kasvillisuutta. 

Kunnostustoimenpiteet: 

Isoja kiviä kohtaan 2 asti (5 m³) satunnaisesti sijoiteltuna sinne tänne virran 

monimuotoisuutta parantamaan sekä luomaan kaloille mielyttäviä oleskelu-/ 

suojapaikkoja. 

Pyyntikokoisen kirjolohen istuttaminen ( aluksi 100  kpl, n. 200 m 

järveenlaskukohdasta ylöspäin 500 m matkalle) olisi älykästä kalastajia 

silmällä pitäen. Kuha nousee jokeen lämpimän veden ja saaliskalojen 

houkuttelemana palvellen myös vapaa-ajan-/ urheilukalastajia. 
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Kuva 1, Laskukohta Vesijärveen, kohdassa 1 

 

Kohta 2  

Nykytila: 

Joki lähtee virtaamaan maan alle. Todennäköisesti ei nousuestettä, koska 

virtaama jatkuu tasaisen voimakkaana. Mahdotonta sanoa varmaksi ilman 

robottikameran uittamista maanalaisen virtaosuuden läpi. 

Kunnostustoimenpiteet: 

Ei kunnostystoimenpiteitä. 
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Kuva 2, Joen virtaus maan alta, kohdassa 2 

Kohta 3 

Nykytila: 

Joki nousee maan alta. Edessä harva ritilä. Ei nousuestettä. Joki jatkuu 

samanlaisena voimakasvirtaisena ränninä. 

Kunnostustoimenpiteet:  

Isoja kiviä ylävirtaan päin kohtaan 4 asti (5 m³) satunnaisesti sijoiteltuna 

sinne tänne virran monimuotoisuutta parantamaan sekä luomaan kaloille 

mielyttäviä oleskelu-/ suojapaikkoja. 
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Kuva 3, Uoma menee maan alle kohdassa 3 

 

Kohta 4 

Nykytila: 

Jokiuoma on edelleen voimakasvirtaista ja rännimäistä jatkuen samanlaisena 

ylävirtaa kohden. 

 

Kunnostustoimenpiteet: 

Luodaan kutukoski. 3 m³ isoja kiviä (Ø 50 - 70 cm), kutusoraa (Ø 5 - 7 cm) 

isojen kivien sekaan sekä yläpuolelle  3 m³  ja alapuolelle poikassoraa (Ø 1 – 

2 cm) 3 m³ n. 10 – 15 m matkalle. 

Istutetaan taimenen pienpoikasia 300 kpl, 3 kpl/m². 
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Kartta B, Kiviharju - Kytölä 

 

 

 

Kohta 5 

Nykytila: 

Joki lähtee virtaamaan maan alle. Todennäköisesti ei nousuestettä, koska 

virtaama jatkuu tasaisen voimakkaana. Mahdotonta sanoa varmaksi ilman 

robottikameran uittamista maanalaisen virtaosuuden läpi. 

Kunnostustoimenpiteet: 

Ei kunnostustoimenpiteitä. 

Kohta 6 

Nykytila:  

Joki nousee maan alta. Edessä harva ritilä. Ei nousueste. Joki jatkuu 

ylävirtaan todella voimakasvirtaisena ränninä. 

Kunnostustoimenpiteet: 

Isoja kiviä (Ø 50 - 70 cm) satunnaisesti sijoiteltuna. 
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Kohta 7 

Nykytila: 

Joki jatkuu edelleen voimakasvirtaisena rännimäisenä virtavetenä. 

Kunnostustoimenpiteet: 

Luodaan kutukoski. 3 m³ isoja kiviä (Ø 50 - 70 cm), kutusoraa (Ø 5 - 7 cm) 

isojen kivien sekaan sekä yläpuolelle  3 m³  ja alapuolelle poikassoraa (Ø 1 -

2 cm) 3 m³ 10 – 15 m matkalle. 

Istutetaan taimenen pienpoikasia 300 kpl, 3 kpl/m². 

Kartta C, Kytölä – Ahtialantie 
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Kohta 8 

Nykytila: 

Kymijärven voimalaitosalue. Nousueste. 

 

Kunnostustoimenpiteet: 

Ei kunnostustoimia. 

 

Kohta 9 

Nykytila: 

Hitaasti virtaavaa sotkuista ja risukkoista puromaista virtavettä. Leveys n. 2 

m ja syvyys n. 30 – 50 cm. 

Kunnostustoimenpiteet: 

Kiviä (Ø 20 - 50 cm) satummaisesti sijoiteltuna 5 m³  ylävirtaan päin 

virtauksen monimuotoistamiseksi. 

 

 

Kuva 4, Kymijärven voimalaitoksen yläpuolista virtavettä kohdassa 9 
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Kartta D, Ahtialantie – Joutjärvi 

 

 

 

Kohta 10 

Nykytila: 

Puro muuttuu hitaastivirtaavaksi n. 1m leveäksi n.20 - 40 cm ojamaiseksi 

virtavedeksi.Pohja suurelta osin orgaanista ainesta, paikoitellen raemaista 

soraa. Vesikasvillisuus runsasta rannoilla luoden kaloille hyviä olinpaikkoja. 
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Kunnustustoimenpiteet: 

Luodaan koski.Puroon kiviä (Ø 20 - 50 cm) 1 m³, sekaan ja yläpuolelle 

kutusoraa (Ø 5 - 7 cm) 1 m³ ja alapuolelle poikassoraa (Ø 1 - 2 cm) 1 m ³. 

Istutetaan pienpoikasia 200 kpl, 4 kpl/m². 

 

 

Kuva 5, Uoman yläosan hidasta virtausta kohdassa 10 
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Kohta 11 

Nykytila: 

Puro hiukan kapenee. Pohjalla enemmän raemaista soraa ja siellä täällä 

kiviä (Ø 5 - 20 cm). Siirtolapuutarha-alue ja puron ylitys. Ei nousuestettä. 

Uoma kulkee siirtolapuutarha-alueen läpi. Poikkeaa kartassa olevasta 

suoraviivaisesta radan varteen ja takaisin tulevasta uomasta. 

Siirtolapuutarhan läpi kulkeva uomakohta piirretty itse karttaan. 

Kunnostustoimenpiteet: 

Luodaan koski.Puroon kiviä (Ø 20 - 50 cm) 1 m³, sekaan ja yläpuolelle 

kutusoraa (Ø 5 - 7 cm) 1 m³  ja alapuolelle poikassoraa (Ø 1 - 2 cm) 1 m³. 

Istutetaan pienpoikasia 200 kpl, 4 kpl/m². 

Kohta 12 

Nykytila 

Puro jatkuu samanlaisena lähes Joutjärveen asti, josta se alkaa. Viimeiset 

100 m puro kulkee maan alla. Ennen järveä sijaitsee purossa 

betonirakenteinen kaivomainen mahdollinen nousueste. Vesi virtaa kuitenkin 

iloisesti läpi. 

Kunnostustoimenpiteet 

Maanalaisen osuuden jälkeen 2 m³  kiviä (Ø 20 - 50 cm) satunnaisesti 

sijoiteltuna alavirtaan päin kohtaan10 asti.  

 

 

Kuva 6, Joen alkupää Joutjärvestä kohdassa 12 


