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Tiemme Hartijokimenetelmään

Iijoen vesistön parin vuosikymmenen pienvesikunnostuksissa 
kutusoraikoita on syntynyt kolmella tapaa

1) Kutusorastukset eli soraa on tuotu puroon kunnostuksen 
yhteydessä ja sora on levitelty sopiville alueille

2) Kunnostuksen yhteydessä on kaivettu puron pohjasta 
soraa esiin hiekan alta 

3) Soraikoita on tullut esiin puron pohjasta 
kunnostusrakenteiden, mm. poikkisuisteiden ja 
virranohjaimien, puhdistettua puron pohjaa hiekasta ja 
mudasta. 

Teetimme jo kauan sitten kopiohartijokityökaluja, niillä 
äherrettiin kunnes viime kesänä tilasimme oikeat, joilla 
homma alkoi oikeasti luistaa. 

Viime kesänä kolme työporukkaa koulutettiin menetelmään ja 
soraikoita puhdistettiin Hartijokityökaluin. 

-porukan mielestä ne olivat ehdottoman hyviä

Jos sora on hiekkapatjan alla piilossa, puusuisteilla
tulvitetaan ensin hiekka pois, jonka jälkeen seuraavana 
tai parin vuoden kuluttua voidaan paljastunut sora 
puhdistaa.



Mikä ja mistä Hartijokimetodi on 

kotoisin?

Pohjois-Ruotsissa Nilivaara sportfiskeklubben alkoi laittaa entistä 

meritaimenjokea Kalix-joen latvoilla, Hartijokea kuntoon viime vuosisadan 

lopulla. Kjell Nilsson ja hänen poikansa Mikael pääasiassa kehittivät 

menetelmän, jonka tavoitteena oli saada taimen takaisin luonnollisella tavalla, 

ei istuttamalla.

Joen omaa, iskostunutta soraa kuohkeutetaan ilmavaksi ja pohjaa muotoillaan 

uudelleen soran ja kivien siirtelyyn kehitetyillä käsityökaluilla. Näin 

muodostuu kutupaikkoja ja samalla poikaskivikoita. Samalla hienojakoinen 

aines huuhtoutuu pois sorakoilta.

Menetelmää käytetään laajasti Ruotsissa, jo reilut pari vuosikymmentä ja se 

on tutkitusti tehokas (mm. Daniel Palm 2007). Menetelmää voidaan käyttää 

myös isommilla jokialueilla kaivinkoneella. 

Tapasimme Kjellin ja Mikaelin kesällä 2019 Norrbottenissa ja kutsuimme 

heidät kouluttajiksi Suomeen viime kesäkuussa, mutta se ei sitten oikein 

onnistunut. Tiedättehän, se virus.
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Miksi joen ja puron oman soran puhdistus on 

parempi kuin uuden soran tuonti?

• On valmiiksi oikean kokoista ja lajittunutta siihen paikkaan 

(uittoperatuissa sora on yleensä päätynyt alapuoliseen suvantoon)

Lohijoissa on lohelle sopivaa soraa, puroissa siellä kutijoille

• Puhdistetun soraikon paikallaanpysyvyys erittäin hyvä

Ei lähde tulvan mukana kuten merkittävä osa tuodulla soralla tehdyistä soraikoista. 

Niiden pysyvyyden on todettu olevan heikkoa (Marttila 2015, Louhi 2016)

• Virran omassa sorassa on valmiiksi oikea mikrobisto ja biofilmi

Esim. raakkuvesiin ulkopuolisen soran tuonti voi olla riski (peittää simpukat tai 

liukenee esim.magnesiumia)

• Joen pohja ei ’nouse’, kuten esim. ulkopuolisen sorapatjan tuonti jokeen 

nostaa pohjaa kymmeniä senttejä – puolimetriä korkeammalle, ja muuttaa 

myös virtaamia ja sora lähtee herkästi tulvan mukaan. 

• Ulkopuolinen sora peittää alleen ongelman, eli hapettoman pohjan

Miten tämän ongelman voi korjata myöhemmin? Pohja ei edelleenkään hengitä tuodun 

soran alla.

• Kustannuskysymys ja soraharjujen sora on myös ympäristökysymys!

”Parempi soraharjun sora soraharjussa kuin jokisuvannossa” ( trad.)
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Luonnontilainen puhdas virran pohja on irtonainen. Kävely

tuntuu kuin kuulalaakereiden päällä liikkuisi.



Happi virtaa vedessä, mutta myös soran sisällä interstitiaalissa, happea voi tulla

myös pohjan kautta. Helppo kaivaa kutukuoppia tai raakkulla kasvaa vuosia

kymmenien senttien syvyydessä hapekkaassa pohjassa.



Kuormitus; hiekka tai muu kiintoaine täyttää soran ja kivien

välit ja iskostuu sinne. 



Tänne ei oikein happi pääse mistään. Pohja ei hengitä eikä elätä mitään. 

Kutijoita voi olla mutta pyrstöllä ei saa kuoppaa kaivettua, mäti ei selviä

pinnalla vaan huuhtoutuu virran mukana.



Muualta tuotu sora on kipattu iskostuneen pohjan päälle. Siinä happi
liikkuu ainakin aluksi, mutta kuinka kauan? Virtausolot muuttuvat. Pohja ei
hengitä.



Sorkalla/kuohkeuttimella pääsee rikkomaan tiiviinkin pohjan ja saamaan sinne kertyneen

kiintoaineen liikkeelle. Tunnissa työpari tekee keskimäärin yhden kutualueen valmiiksi.



Kuohkeutin eli sorkka

Tällä aloitetaan kovan pohjan 

pehmennys (kuvassa olevan 

sorkan käret kuluivat jo 

terävistä tylpiksi kesän 

aikana) ja selviää kuinka 

iskostunut se on, viiksistä voi 

painaa jalalla ja sarvista 

käännellään

Kutusoralapio 
Soran puhdistaminen ja 

seulonta ja heittely sopivaan 

kohtaan

Harva sora/kivilapio

Tällä voi seuloa karkeaa soraa ja 

heitellä kiviä 

poikaskivikkoalueelle

Hara

Isotkin kivet siirtyvät  ja vaihtavat 

näppärästi paikkaa tällä haralla. 

Piitkä varsi

Katso kuinka hiekoittunut ja 

iskostunut pohja ’aukeaa’! :

https://youtu.be/05OWv2XhBZw



Iskostunut kova pohja, soran 

on välit täynnä hiekkaa ja 

silttiä.
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Hartijoki-kuohkeutin avaa

pohjan, hiekka lähtee virran

mukana pois

Sama paikka kunnostuksen jälkeen.

Pohja on ilmava ja sora puhdasta.



Soraikon puhtauden pysyvyys paranee puusuisteilla ja riittävällä 

virrannopeudella (Kutusoraikkoinventointi 2015 Iijoen vesistön kunnostuspuroilla)
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Ref.
Hartijoki-management

Hartijoki-management +

wooden deflector

6 8’’ naulaa

6 8’’naulaa

6 8’’ 

naulaa

Menetelmän koejärjestely kahdella joella, molemmissa 

kolme kolmen paikan koealuetta (18 aluetta)

Verrataan 1)käsittelemätönta aluetta, 

2)hartijokikunnostettua ja 

3)hartijokikunnostettua, jossa puusuiste yläpuolella.



1. Ref.
2.  Hartijoki-management

3. Hartijoki-management +

wooden deflector

Naulat kuukauden jälkeen

yhdellä koealueella:

355
312 331

285
244 255

563

475484 468

1 2 3

Redox potential (corrected value) in the 
beginning and after management  

mV before rest 5 cm mV before rest 10 cm

mV after Hartimet 5 cm mV after Hartimet 10 cm

Kuukauden jälkeen redoxeja ei voitu mitata, koska platinakärki katkesi!

Koe jatkuu alkukesällä 2021 tulvan jälkeen uusin nauloin ja mittarein

SALMUS-hankkeessa



Lisää aiheesta

• https://www.youtube.com/watch?v=lfBiLwS7gDg  

• https://vimeo.com/78365505 Gravel management

• https://vaelluskala.net/puhdistavia-virtauksia-

kutusoraikkojen-yllapitoon/

• https://www.eraluvat.fi/media/dokumentit/julkaisut/kutusorak

oiden-inventointi-2015-1.pdf

• Originaaleja hartijokityökaluja voi tilata Nilivaara Plåt & Svets/ 

Anders Josefsson, nips@imeganet.se

• Hinnat (2020) kivihara 750 kr, kuohkeutin/sorkka 1250 kr, 

pieni kutusoralapio 850 kr, iso soralapio 850 kr. 
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Meillä kunnostuksia ja inventointeja 

tekee kolme porukkaa ensi kesänäkin; jos 

haluat tulla tutustumaan niin tervetuloa! 

Kahluuhousut mukaan vaan. 

Terveisin,

Pirtsi

pirkko-liisa.luhta@metsa.fi

0400 293023

https://vimeo.com/78365505
https://vimeo.com/78365505
https://vaelluskala.net/puhdistavia-virtauksia-kutusoraikkojen-yllapitoon/
https://www.eraluvat.fi/media/dokumentit/julkaisut/kutusorakoiden-inventointi-2015-1.pdf
mailto:nips@imeganet.se
mailto:pirkko-liisa.luhta@metsa.fi


Kiitos teille ja      – kiitos ruotsalaisille!


