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ESIPUHE

Jokitalkkari -hanke 2012-2016 toimii itäisellä Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja osin Kymenlaaksos-
sa. Hankkeella parannetaan alueella virtaavien jokien kalakantojen tilaa ja kalastusmahdollisuuksia. 
Hankealueeseen kuuluvat vesistöt ovat Sipoonjoki, Mustijoki-Mäntsälänjoki, Porvoonjoki, Ilolanjoki, 
Koskenkylänjoki, Loviisanjoki ja Taasianjoki.

Hankkeen keskeinen tavoite on palauttaa taimenkannat lisääntymään hankealueen virtavesiin. Taime-
nella on suuri symbolinen arvo virtavesissä. Kun taimen menestyy, vesistön arvostus nousee ja muut-
kin vaateliaammat lajit pärjäävät vesistössä. Taimenen lisäksi ”jokitalkkareiden” työkenttään kuuluu 
muiden lohi- ja vaelluskalojen, nahkiaisten sekä rapujen elinolojen kohentaminen ja kantojen vahvis-
taminen. Virtavesien tilaa ja kalakantoja parantamalla saadaan luotua kalastusmahdollisuuksia lähes 
olemattomasti hyödynnetyille vesille, parannetaan virkityskäyttömahdollisuuksia ja lisätään alueen 
asumisviihtyvyyttä. Nuorisoon kohdistuva valistustoiminta on tärkeää uusien terveiden ajattelutapojen 
läpiviemiseksi.

Hankkeen tärkeydestä kertoo alueen vahva tahto toimenpiteisiin. Rahoittamiseen on sitoutunut lähes 
30 tahoa yhteiskunnan eri osa-alueilta. Jokitalkkari -hankkeen rahoittavat Askolan kunta, Iitin kunta, 
Kärkölän kunta, Lahden kaupunki, Lapinjärven kunta, Loviisan kaupunki, Myrskylän kunta, Mäntsälän 
kunta, Pornaisten kunta, Porvoon kaupunki, Pukkilan kunta, Sipoon kunta, Lahti Aqua Oy, Nastolan ve-
sihuoltolaitos, Orimattilan Vesi Oy, Porvoon vesi, Itäisen Uudenmaan kalastusalue, Lapinjärven kalas-
tusalue, Mäntsälän-Pornaisten kalastusalue, Porvoonjoen kalastusalue, Porvoon-Sipoon kalastusalue, 
Borealis Oy, Fortum Oy, Mäntsälän Sähkö Oy, Neste Oil Oy, Porvoon Energia Oy sekä Uudenmaan ja 
Hämeen ELY-keskusten kalatalousryhmät.

 Sampo Vainio   Tero Myllyvirta        Juha Niemi     Mikael Henriksson
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Kuva 1. Jokitalkkarihankkeeseen kuuluvat seitsemän jokea laskevat Suomenlahteen Itäisellä 
Uudellamaalla. Isompien jokien latvavedet sijaitsevat Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maa-
kunnissa. Hankealuueeseen kuuluvat kaikki virtavedet sivujoet ja -purot mukaanlukien.

1. Jokitalkkarihanke 2012-2016

1.1 Hankkeen tarkoitus ja taustaa

Jokitalkkarihankkeen tarkoituksena on palauttaa luontaisesti lisääntyvät taimenkannat 
hankealueen jokiin. Hankkeen taustana on jo pitkään tehty työ hankealueen jokien hyväk-
si. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys on toteuttanut toimi-
alueellaan useita virtavesien kalatalouden kehittämishankkeita, kuten Porvoonjoki Elä-
väksi -hanke1999-2001, Kalataloudellinen Jokikunnostushanke 2002-2006 ja Lohikalaa 
Suomenlahdelta Salpausselälle-hanke 2007-2011. Yhdistyksen hankkeissa kalavedenhoi-
totyötä on tehty yhteistyössä paikallisten asukkaiden, eri viranomaisten ja muiden toimi-
joiden kanssa.

1.2 Hankkeen toimialue

Jokitalkkari-hankealue kattaa seitsemän Salpausselän harjun suunnalta, itäisen Uuden-
maan halki Suomenlahteen laskevaa vesistöä, jotka ovat Sipoonjoki, Mustijoki/Mäntsä-
länjoki, Porvoonjoki, Ilolanjoki, Koskenkylänjoki, Loviisanjoki ja Taasianjoki. Porvoon-
joen-, Koskenkylänjoen ja Mustijoen vesistöjen ylemmät osat sijaitsevat Päijät-Hämeen 
maakunnassa. Hankkeen toiminta-aluetta ovat kaikki virtavedet jokisuusta latvavesiin ja 
sivupurojen latvoille asti.
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Kuva 2. Jokitalkkarihankkeen suorittamat taimenen mätijyväistutukset, pienpoikasten istutuk-
set sekä hankkeen vastaanottamat kasvatettujen poikasten istutukset vuonna 2013.

1.3 Hankkeen toiminnan kuvaus

1.3.1 Lohikalojen mätijyväistutus
Hankealueelle istutetaan kattavasti lohikaloja mätijyvävaiheessa. Pääasiallinen istutuslaji 
on taimen, mutta mahdollisuuksien mukaan istutetaan myös lohta ja harjusta.

Sipoonjoen vesistöön ei tehdä mäti- tai kalaistutuksia. Sipoonjoessa elävän alkuperäisen 
taimenkannan takia Sipoonjokeen ei istuteta vierasta kantaa olevaa taimenta vaan toi-
menpiteet suunnataan joen oman taimenkannan pelastamiseen, kannan vahvistamiseen 
ja nykyisen elinalueen laajentamiseen. Hankealueella esiintyy myös kaksi muuta paikal-
lista taimenkantaa, joita vahvistetaan kunnostustoimin eikä niiden elinalueille tehdä istu-
tuksia.

Lohikalojen mäti-istutuksesta on julkaistu opas alkuvuodesta 2014 (Janatuinen ja Vainio 
2014). Opas on ladattavissa yhdistyksen nettisivuilta osoitteesta www.vesi-ilma.fi tai vir-
tavesien hoitoyhdistyksen sivuilta osoitteesta www.virtavesi.com.

1.3.2 Kalanpoikasten ja rapujen istuttaminen
Hanke toimii kalavesien omistajien tai viranomaisten puolesta kalaistutusten vastaan-
ottajana istutuspaikoilla. Vastaanottamiseen kuuluu istutuspaikkojen valinta, vesien 
omistajien informoiminen, kuljetusten opastaminen, osallistuminen istutustyöhön ja is-
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Kuvat 3 ja 4. Kunnostustoimia Mustijoen vesistön 
Kungsbäckenissä talvella ja kesällä 2013.

tutuspöytäkirjojen allekirjoittaminen. Kalojen poikasistutuksia alueella suoritetaan mm. 
velvoiteistutuksina ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen istutuksina.

Hanke suunnittelee ja koordinoi istutuksia kokonaisuutena yhteistyössä viranomaisten 
ja vesien omistajien kanssa. Istutukset voidaan silloin suorittaa parhaisiin mahdollisiin 
kohteisiin eikä päällekkäisyyksiä mätijyväistutusten tai eri tahojen toimien kanssa synny.

1.3.3 Kalataloudellinen kunnostaminen
Jokitalkkareilla on pitkän ajanjakson aikana muodostunut hyvä tuntemus hankealueen 
vesistöistä. Kalataloudellinen kunnostustoiminta voidaan kohdistaa entistä tarkemmin 
niihin kohteisiin, missä edellytykset lohikalojen luontaiselle lisääntymiselle ovat kunnos-
sa. Kunnostukset ovat esim. uusien kohteiden kunnostamista, aiemmin aloitettujen koh-
teiden laajentamista, lisäkiveämistä, kalojen vaellusmahdollisuuksien parantamista ja ku-
tusoraikoiden kunnostamista ja ylläpitoa. Kunnostustoimia toteutetaan sekä konevoimin, 
että käsityönä.



9

Kuva 5. Sähkökoekalastuksessa kalat lamaannutetaan sähkön avulla ja haavimies poimii 
virran mukaan lähtevät kalat. Kalat virkoavat nopeasti ja mittausten ja mahdollisten näyt-
teenottojen jälkeen saalis vapautetaan takaisin pyyntialueelle. Taimenen poikasille sopivinta 
elinaluetta ovat purojen ja pienten jokien kivikkoiset virtapaikat.

1.3.4 Kalateiden seuranta ja tutkimus

Hankealueella on toiminnassa kuusi suurta kalatietä, jotka ovat Sipoonjoen Brobölenkos-
ki, Mustijoen Brasas, Porvoonjoen Strömsberginkoski, Vakkolankoski ja Naarkoski sekä 
Koskenkylänjoen Kuuskoski. Lisäksi sivujoissa ja jokien latvavesissä on muutamia pie-
nempiä kalateitä.

Kalatiet pidetään kunnossa kalojen nousua varten ja huolehditaan kalateiden siististä 
yleisilmeestä siellä, missä ei ole sovittu erikseen kalatien hoitajaa. Hanke huolehtii yh-
dessä voimalaitoksen tai muun kalatien haltijan kanssa, että kalatie on avoinna kalojen 
nousuaikaan sopimusten mukaisesti.

Hankkeessa tehdään tutkimusta kalateiden toimivuudesta omatoimisesti tai yhdessä jon-
kin toisen tahon kanssa. Seurantatutkimukset voivat olla esimerkiksi rysäpyyntiä kala-
tiessä, sähkökalastusta tai pyyntiä kalatien edustalla.

1.3.5 Koekalastukset
Sähkökalastuksilla seurataan kalakantojen kehittymistä ja istutusten tuloksellisuutta. 
Lisäksi seurataan jäljellä olevien luontaisten taimenkantojen tilaa ja kunnostustoimien 
vaikuttavuutta Sipoonjoessa, Mustijoen Kalkinojassa ja Porvoonjoen Hollolan Vähäjoessa.

Jokirapu- ja täplärapukantojen kehittymistä tutkitaan koeravustuksin.
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Kuva 6. Uusimaa-lehden artikkelista 13.6.2013.

1.3.6 Kalavesien hoitosuunnitelmien laatiminen

Sipoonjoen-, Mustijoen-, Porvoonjoen-, Ilolanjoen ja Koskenkylänjoen virtavesille laadi-
taan vesistökohtaiset kalavesien hoitosuunnitelmat. Kalavesien hoitosuunnitelmat ovat 
vesistökohtaisia ja ylittävät hallinnolliset rajat. Suunnitelmat laaditaan siten, että samaa 
vesistöä hallinnoivat eri kalastusalueet voivat sisällyttää kalavesien hoitosuunnitelmat 
osaksi omia käyttö- ja hoitosuunnitelmia. 

Suunnitelmien laadinta on käynnissä. Julkaisu tapahtuu vasta hankkeen loppupuolella, 
jotta suunnitelmat sisältävät mahdollisimman laajasti kerääntyneen tutkimustiedon ja 
muut havainnot.

1.3.7 Kalastuksen ohjaus, neuvonta ja osallistuminen valvontaan

Jokitalkkarit suorittavat kalastuksenvalvontaa maastotöiden yhteydessä. Maastossa ta-
vattuja kalastajia ohjataan oikeisiin kalastustapoihin ja mahdollisiin rikkeisiin puututaan.
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1.3.8 Tiedotus

Hankkeen keskeisiä tiedotusmenetelmiä ovat suorat kontaktit yhteistyötahojen kanssa 
sekä vuosittain laadittavat väliraportit menneen vuoden toiminnasta.

Joukkotiedotusvälineissä hanke tiedottaa toiminnastaan, virtavesien virkistyskäyttömah-
dollisuuksista ja uusista tai ajankohtaisista kalastussäädöksistä.

Hanke ylläpitää internet-sivua yhdistyksen sivuilla osoitteessa www.vesi-ilma.fi. Inter-
net-sivuilla on kuvaukset hankkeen ajankohtaisesta toiminnasta ja laaditut raportit ovat 
saatavilla sähköisessä muodossa. Internet-sivuja on uudistettu alkuvuodesta 2014.

Hanke laatii lausuntoja toimintakenttäänsä liittyen ja antaa tietoja viranomaisille tai muil-
le tahoille (esimerkiksi vesistöihin vaikuttaviin rakennushankkeisiin liittyen).

1.3.9 Hankkeen kesto ja työntekijät
Hankkeen kesto on viisi vuotta ja se kattaa vuodet 2012-2016. Hankkeesta kokonaisuu-
tena vastaa yhdistyksen toiminnanjohtaja, ekologi Tero Myllyvirta. Hankekoordinaattori-
na toimii iktyonomi (AMK) Sampo Vainio. Työhön osallistuvat yhdistyksen biologi Mikael 
Henriksson, limnologi Juha Niemi ja tarpeen mukaan palkattavat kausityöntekijät. Vuon-
na 2013 hankkeessa palkattuna kausityöntekijänä toimi Aki Janatuinen.

Kuva 7. Jokitalkkarihankkeessa keskeinen menetelmä on lohikalojen istuttaminen vesistöihin 
mätijyvinä nk. mätirasioiden avulla. Taimen ja lohi kutevat syksyllä ja kalojen hedelmöitetty 
mäti viettää talven kalanviljelylaitoksella. Kevättalvella mätijyvät sijoitetaan mätirasioissa 
virtavesiin. Taimenelle ominaisia poikasympäristöjä ovat pienetkin purot. Mätijyvät voidaan 
kuljettaa istutuspaikkoihin ilman vettä, mikä mahdollistaa istuttamisen syrjäisemmillekin 
koskialueille.
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2. Sipoonjoki 2013

Sipoonjoessa elää alkuperäinen ja luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Sen takia Sipoonjo-
keen ei istuteta lainkaan muita taimenia ja vaan tehdään toimenpiteitä nykyisen taimen-
kannan vahvistamiseksi. Vuoden 2013 sähkökalastuksissa tavattiin Sipoonjoen vesistössä 
taimenia laajemmalta alueelta ja runsaammin kuin mitä viimeisen 25 vuoden sähkökalas-
tuksissa on todettu. Muutos on ilahduttava ja kertoo siitä, että pitkän aikavälin työ Sipoon-
joen taimenen hyväksi kantaa hedelmää.

2.1 Sipoonjoen taimenesta vaihteeksi hyviä uutisia

2.1.1 Tärkeimmillä lisääntymisalueilla hyvin taimenen poikasia
Sipoonjoen taimenen lisääntymisalueet sijaitsevat Byabäcken-nimisessä sivupurossa 
(kartta kuvassa 8). Tärkein alue viime vuosina on ollut pieni Ritobäcken, puro joka las-
kee Byabäckeniin. Syksyn 2013 sähkökalastuksessa saatiin Ritobäckenistä runsaasti sekä 
keväällä 2013, että 2012 syntyneitä taimenen poikasia. Kesällä 2013 oli pitkä, kuiva ja 
lämmin jakso, jolloin purossa hädin tuskin vesi lirisi kivien väleissä. On hyvä merkki, että 
sellaisissakin olosuhteissa poikasia on selvinnyt runsaasti. 

Byabäckenin keskijuoksun 
koskesta Sipoonkorven 
kansallispuistossa saatiin 
runsaasti toistakesäisiä 
taimenia. Koskessa on syn-
tynyt runsaasti poikasia 
keväällä 2012 tai taimenet 
ovat syntyneet Ritobäcke-
nissä ja löytäneet sittem-
min hyvän elinympäristön 
Byabäckenin koskesta. Sa-
malta alueelta ei ole tavat-
tu taimenta 2000-luvulla. 
Edellinen kirjattu havainto 
on Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitoksen (RKTL) 
sähkökalastus vuonna 
1997.

Kuva 8. Kartta Sipoonjo-
esta. Karttaan on merkitty 
raportissa mainitut vesis-
tönosat.
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2.1.2 Ensimmäinen lisääntymishavainto Sipoonjoen pääuomassa
Sipoonjoen pääuomasta on tavattu yksittäisiä kookkaampia taimenia, joiden on arveltu 
vaeltaneen jokeen Byabäckenin kutualueilta(Juvonen ja Vainio 2008, Marttinen ja Koljo-
nen 1989). Vuonna 2013 tavattiin joen pääuomasta ensimmäistä kertaa siellä syntyneitä 
taimenia. Joen alajuoksun koskesta saatiin RKTL:n ja Jokitalkkareiden suorittamassa säh-
kökalastuksessa pieniä yhden kesän ikäisiä taimenia. Aiemmin on arveltu huonon veden 
laadun olevan syynä siihen, ettei taimen lisäänny Sipoonjoen pääuoman koskissa. Veden 
laatu on kuitenkin parantunut yhdyskuntajätevesien laskemisen loputtua. Sipoonjoessa 
kiintoainekuormitus on suurta ja vesi on enimmäkseen sameaa. Se ei kuitenkaan enää 
estä luontaista lisääntymistä, vaikka haittaa kiintoaineesta tietysti onkin. Uusien lisäänty-
misalueiden muodostumiseen lienee osansa myös Sipoonlahdella toteutetuilla kalastus-
rajoituksilla ja tiedottamisella Sipoonjoen taimenen uhanalaisuudesta. Kalastuspaineen 
vähentymisen myötä emokaloja on paremmin päässyt kudulle.

2.2 Taimenen elvytystyötä yhdessä metsähallituksen kanssa Byabäckenissä
Taimenen tärkeimmät lisääntymisalueet Byabäckenin vesistössä liitettiin Sipoonkorven 
kansallispuistoon vuonna 2011. Metsähallituksen kanssa käynnistettiin yhteistyö taimen-
kannan hoidossa. Metsähallituksen puistomestarit osallistuivat koekalastuksiin ja kahdes-
sa paikassa kunnostettiin kutusoraikkoja pöyhimällä ja siirtämällä soraa oikeisiin kohtiin 
puroissa. Metsähallituksen nk. Green Care -kuntouttavan toiminnan puitteissa kansallis-
puiston reittejä ja palveluita on rakentamassa myös vankeja. Heitä osallistui alustavasti 
myös purokunnostuksiin. Yhteistyötä Sipoonkorvessa tullaan jatkamaan ja lisäämään.

Kuva 9. Sipoonjoen Byabäckenillä puhdistettiin taimenen kutusoraikkoja yhteistyössä 
jokitalkkareiden, metsähallituksen väen ja talkoolaisten voimin.
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2.3 Pilvijärvenpuro

2.3.1 Pohjapadon kunnostus saatettiin loppuun
Söderkullan Pilvijärvestä Sipoonjokeen laskevassa purossa ei ole havaittu taimenta, mutta 
veden laatu ja puron ympäristö vaikuttavat erinomaisesti taimenelle soveltuvilta. Puron 
ajoittainen kuivuminen on ongelma, johon saatiin aikaan parannusta Pilvijärven puron 
luusuassa olevaa pohjapatoa muokkaamalla (Myllyvirta ym. 2013). Pohjapadon viimeis-
telytyöt tehtiin keväällä 2013 ja havaintojen mukaan puron vesitilanne oli kesän kuivuu-
teen nähden aiempaa parempi.

2.3.2 Sortunut patovalli yhä jäljellä Pilvijärvenpuron alajuoksulla
Pilvijärven puroon nousee keväisin runsaasti särkiä, ahvenia ja haukia kudulle. Kaloja voi 
tarkkailla helposti kirkkaassa vedessä ja kutunousu onkin ollut pieni paikallinen nähtä-
vyys. Kalat pääsevät nousemaan Söderkullan kartanon kohdalla olevalle patolammelle 
asti. Patolammen reuna on sortunut ja lampi on tyhjentynyt. Reuna tulisi joko korjata ja 
mahdollistaa samalla kalojen nousu ylemmäksi puroon rakentamalla pieni kalatie. Toi-
nen vaihtoehto on lammen jättäminen tyhjilleen, mutta silloinkin kalan kulku on tehtävä 
mahdolliseksi pienillä kunnostustoimilla. Patolammen vaellusesteen poistuttua kalat pää-
sisivät nousemaan hyville lisääntymisalueille. Asian eteenpäinviemiseksi lammen omista-
jien tulee ratkaista patorakenteen tarve.Möträskin tien sivussa on seuraava vaellusesteen 
muodostava pato, mutta siinä kalan kulun järjestäminen ei vielä ole ajankohtaista.

Kuva 10 (AJ). Sipoonjoen Byabäckeniin vapautettua sähkökalastussaalista. 
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2.3.3 Pilvijärvenpurossa paha jätevesipäästö

Ely-keskuksen suorittamassa inventoinnissa 7.6.2013 (Muuri ja Rantataro 2013) havait-
tiin purolla jäteveden hajua. Jokitalkkareiden tullessa sähkökalastamaan 26.9.2013 jäte-
vesipäästö oli jo paitsi haiseva, myös näkyvä (kuvat 11 ja 12). Nikkilän-Söderkullantien 
sivussa sijaitseva jätevesipumppaamo vuoti ja oli ilmeisesti vuotanut koko kesän. Puron 
pohja oli harmaan jätevesilietteen peitossa yli 300 metrin matkalla eikä alueella esiin-
tynyt lainkaan kaloja. Aivan puron alimmalla osalla oli hengissä pieniä kolmipiikkejä ja 
ruutanoita. Ely:n inventoinnissa pidettiin mahdollisena, että purossa kesäkuussa näkyvät 
kalan pienpoikaset olisivat olleet taimenia, mutta tällaiselle havainnolle ei ollut enää mah-
dollista saada vahvistusta. Vuodosta ilmoitettiin ja se korjattiin koekalastusta seuraavana 
päivänä. Tulevana kesänä 2014 tulee seurata, toipuuko puro vuodosta itsestään vai tarvi-
taanko joitain kunnostustoimenpiteitä.

2.4 Kalastoselvitykset muissa entisissä taimenpuroissa

2.4.1 Ei vahvistusta taimenhavainnoille
Sipoonjoen sivupuroista ainakin Immersbybäckenissä ja Gesterbyn Stoträskinpurossa on 
tiettävästi esiintynyt taimenta. Huhupuheita saaliiksi saaduista taimenista on kuulunut 
aivan viime vuosiltakin, mutta kunnollista vahvistusta tiedoille ei ole saatu. Immersbybäc-
kenissä sähkökalastettiin syksyllä 2012 melko suuren virtaaman aikaan ja Storträskinpu-
rossa syksyllä 2013 kuivaan aikaan. Taimenta ei kummassakaan purossa tavattu. Ilmei-
sesti taimenet ovat liikkuvaisia ja niitä saattaa hyvinä vuosina hakeutua vesistön eri osiin 
syönnökselle tai etsimään uusia kutualueita. Mikäli taimenkanta saadaan vahvistumaan 
nykyisin jäljellä olevilla lisääntymisalueilla, on toiveita, että kanta melko pian voi kotiu-
tua takaisin tyhjentyneille alueille. Levittäytymistä voidaan mahdollisesti myös jouduttaa 
siirtoistutuksin Byabäckenin purosta. Kunnostustoimenpiteille on kuitenkin tarvetta kai-
kissa Sipoonjoen sivupuroissa.

Kuvat 11 ja 12. Pilvijärvenpuro keväällä 2013 (vas.) ja syksyllä  2013 (oik.), kun jätevesi-
päästö oli ehtinyt liata puroa ilmeisesti koko kesän ajan.
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3. Mustijoki

Mustijoki arvioitiin 1930-luvulla Itäisen Uudenmaan merkittävimmäksi meritaimenjoek-
si, jolloin nousu joen kutualueille oli mahdollista aina Pornaisten Lahankoskelle asti (Se-
gerstråle 1939). Joen sulkeminen alajuoksun padoilla 1960-luvulla hävitti meritaimen-
kannan kokonaan. Joen alimman padon (Brasaksen vesilaitospato) yhteyteen rakennettiin 
kalatie 1990-luvulla. Se ei kuitenkaan vielä avannut reittiä joen kutualueille. Brasaksen pa-
don allas peittää alleen joen kolme alinta koskea ja seuraavat kosket sijaitsevat Tjusterbyn 
entisen mylly- voimalaitos- ja säännöstelypadon yläpuolella. Kalatien rakennusaikeet Tjus-
terbynkoskeen mutkistuivat, kun koskeen rakennettiin uusi voimalaitos ja pato 2000-luvun 
alussa. Uuden voimalaitoksen myötä koskeen piti alun perin rakentaa myös kalatie. Seurasi 
pitkä oikeustaistelu, jonka lopuksi Korkein hallinto-oikeus vaatii uutta vaelluskalatutkimus-
ta toteutettavaksi, ennen kuin lopullinen päätös kalatien tarpeellisuudesta voidaan tehdä.

Mustijoen vesistössä elää vielä eristyneellä alueella pieni alkuperäinen taimenkanta. Musti-
joen omaa taimenkantaa ei voida perustaa pienen ja uhanalaisen paikalliskannan varaan, 
vaan Mustijoen vesistön ”tyhjille alueille” on istututettu Ingarskilajoen taimenkantaa. Istu-
tusten toivotaan ajan myötä saavan aikaan uuden luontaisesti lisääntyvän taimenkannan.

3.1 Meritaimen 
Mustijoessa nykyisin

3.1.1 Brasaksen kalatie
Brasaksen kalatie Porvoossa 
vaikuttaa toimivan hyvin tai-
menen, nahkiaisen ja monien 
särkikalojen vaellusreittinä. Jo-
keen istutettuja taimenia on pa-
lannut merivaelluksen jälkeen 
takaisin Mustijokeen ja niiden 
on havaittu kutevan säännölli-
sesti kalatiessä. Kutumahdolli-
suuksia parannettiin soraista-
malla kalatietä syksyllä 2012. 
Syksyjen 2012 ja 2013 sähkö-
kalastuksissa ei kuitenkaan ole 
tavattu kudusta syntyneitä poi-
kasia. Ilmeisesti kalatie on liian 
pieni virtavesiympäristö, jotta 
se voisi merkittävässä määrin 
tuottaa luonnonpoikasia. Sään-
nöstellyssä vesistössä kalatien 
virtaamat voivat myös heitellä 
arvaamattomasti ja kalatie voi 
ajoittain olla vähävetinen. Ka-
latie on kuitenkin ainoa mah-
dollinen kutupaikka Mustijoen 
pääuomassa nykyisin ja siksi 
jokeen nousevat taimenet jou-
tuvat siinä kutemaan. Kuva 13. Kartta Musti-Mäntsälänjoesta. Karttaan on 

merkitty raportissa mainitut vesistönosat.
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3.1.2 Kungsbäcken
Kungsbäcken on Mustijoen ainoa sivupuro, mihin vaelluskaloilla on mahdollisuus nousta 
merestä. Puro laskee hieman Tjusterbyn padon alapuolelle (katso kartta kuvassa 13) ja 
se tunnetaan vanhana meritaimenen kutupurona (Segerstråle 1939). Brasaksen kalatien 
rakentamisen jälkeen puroon on palannut merivaelluksen tekeviä nahkiaisia, sillä niitä on 
tavattu useammissa sähkökalastuksissa. Taimenkanta ei ole palannut puroon itsestään.

Vuodesta 2005 alkaen Kungsbäckeniin on kotiutettu uutta taimenkantaa mäti-istutuksin. 
Vuonna 2011 tutkittiin puroon istutettujen taimenten luontaista lisääntymistä ensimmäi-
sen kerran. Tuolloin ei oltu aivan varmoja, olivatko pienimmät poikaset luonnonkudusta 
vai olivatko ne poikkeuksellisen pienikasvuisia mäti-istukkaita edelliseltä vuodelta. Syk-
syllä 2012 havaittiin Kungsbäckenissä taimenen kutupesiä. Kutevista taimenista ei saatu 
havaintoja, joten ei tiedetä, olivatko kutukuopat merestä nousseiden emokalojen aikaan-
saannosta vai olivatko kyseessä pienemmät paikallisiksi jääneet taimenyksilöt. Brasak-
sessa havaittiin kutemassa kuitenkin niin runsaasti meritaimenia, että on ilmeistä, että 
merestä nousseet taimenet haeskelevat kutualueita ja palaavat Tjusterbyn padolta joko 
Kungsbäckeniin tai Brasakseen, missä ainoat kutuun soveltuvat alueet sijaitsevat.

Kudun onnistumista Kungsbäckenissä tutkittiin syksyllä 2013 sähkökalastuksella. Luon-
taista lisääntymistä voitiin varmuudella todeta tapahtuneen, joskin se oli vähäistä. Kungs-
bäckenin vesi on ajoittain erittäin sameaa ja se saattaa heikentää taimenen lisääntymis-
menestystä. Valuma-alueen savilaatu on eroosiherkkää ja valuma-alueella tulisi torjua 
kiintoainekuormitusta mm. metsäojia täyttämällä tai kynnystämällä ojia uomaeroosion 
vähentämiseksi (kts. Vainio ja Myllyvirta 2012).

Kuva  14. Koneellista kunnostamista Mustijoen vesistön Kungsbäckenillä maaliskuussa 2013.
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Kuva 16.
Kungsbäckenin 
kunnostuskohde 
alkukesällä 2013.
Vertaa kuviin 3, 
14 ja 15.

Kuva 15. Kungs-
bäckenin alem-
malta kunnos-
tuskohteelta 
kuljetettiin kutu-
soraa moottori-
kelkan ahkiossa 
ylempänä metsä-
alueella sijaitse-
valle Haksinkos-
kelle.

3.2 Kunnostus Kungsbäckenissä

Jokitalkkari-hankkeessa kunnostettiin uutta kutualuetta taimenelle Kungsbäckenin Hak-
sinkosken alapuolelle. Samalla tehtiin eroosiosuojausta, jotta vältettäisiin uoman oiko-
mista. Kunnostus tehtiin helmikuussa maan ollessa jäässä. Tosin roudan puutteen takia 
maa-alueet piti aurata lumesta paljaaksi pari viikkoa ennen toimenpiteitä. Eroosiosuo-
jausta ja kutupaikkojen kynnyksiä varten purolle tuotiin neljä kuorma-autollista kiviä ja 
yksi kuormallinen soraa.

Muutama sata metriä kunnostuspaikasta ylävirtaan päin sijaitsevalle Haksinkoskelle vie-
tiin kokeellisesti soraa moottorikelkalla ja ahkiolla. Soraa ei levitetty vielä talvella koskes-
sa havaittujen kutupesien päälle, vaan jätettiin pressulle ja lapioitiin koskeen syyskuussa. 
Lisäsoraistukselle Haksinkoskessa on edelleen tarvetta ja koska kuljetus osoittautui mah-
dolliseksi, voidaan soraistamista jatkaa lumiolosuhteiden niin salliessa.
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3.3 Kalkinojassa oma taimenkanta

3.3.1 Mustijoen viimeinen 
taimenen alkuperäiskanta erittäin 
uhanalainen
Pornaisten Kalkinojassa esiintyy 
Mustijoen vesistön ainoa luontainen 
taimenkanta. Vuonna 2011 kerättiin 
joen taimenista näytteet geneettistä 
tutkimusta varten (Vainio ja Mylly-
virta 2012). Kanta osoittautui muista 
tunnetuista kannoista poikkeavaksi 
(Koljonen ym. 2013) eli viimeiset rip-
peet Mustijoen alkuperäisestä taimen-
kannasta ovat olemassa. Taimenkan-
ta on ollut sitkeä, sillä se on kestänyt 
suuria muutoksia elinalueellaan. Kan-
nan suojelua tulee kuitenkin paran-
taa, sillä sen elinalue on hyvin pieni 
ja esiintymisalueet ovat pienentyneet 
1980-luvun ensimmäisten tutkimus-
havaintojen jälkeen (kts. Marttinen ja 
Koljonen 1989). Kalkinojan taimen-
kanta ei nykyisellään kestä kalastusta 
ja valuma-alueella suoritettavat oji-
tukset muodostavat riskin, että kanta 
menetetään. Taimenkannan olemas-
saolo tulee huomioida maankäytössä, 
jotta kanta voi vahvistua ja levittäytyä 
takaisin entisille elinalueilleen. Hyvinä 
poikasvuosina kannan palautumista 
voidaan edesauttaa siirtoistutuksilla.

Kuva 18. Taimenen 
kutusoraikoiden puh-
distusta Kalkinojalla 
syksyllä 2013.

Kuva 17. Perkaukset Kalkinojan taimenkannan 
elinalueen yläpuolella ovat riski taimenkannan 
säilymiselle. Peruskuivatus tulee toteuttaa tai-
menkannan olemassaolo huomioiden. Talvella 
2013 Mätikistönojassa toteutetussa perkauksessa 
ei puroluontoa huomioitu.
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3.3.2 Sähkökalastukset ja kunnostukset Kalkinojassa syksyllä 2013
Sähkökalastuksissa syksyllä 2013 todettiin taimenen luonnonkannan lisääntymisen Kal-
kinojassa onnistuneen. Yläjuoksulla talvella toteutettu perkaustyö 400 metrin matkalla 
ei ollut aiheuttanut havaittavia haittavaikutuksia. Yläjuoksulla lähempänä perkausaluetta 
lisääntyminen ei juuri ollut onnistunut, mutta huonoon tulokseen saattoi olla muitakin 
syitä kuin yläjuoksun perkauksen aiheuttamat haitat.

Kalkinojassa on kutualueiksi soveltuvia sorapohjia suhteellisen lyhyellä matkalla. Monet 
soraikot ovat lisäksi saven tiiviiksi muuraamia ja kutupohjaksi sopivien soraikoiden määrä 
on vähäinen. Kututuloksen parantamiseksi puron soraikkoja pöyhittiin menneenä syksy-
nä useammissa paikoissa. Kiinni kittautuneita soraikoita hakattiin rautakangella ja lapiol-
la irtonaisemmiksi (kuva 18), jotta taimenet pystyvät paremmin kaivamaan kutupesänsä 
soraan, laskemaan mädin ja maidin kuoppaan ja lopuksi peittämään mädin irtosoralla.

3.4 Istutuksia, koekalastuksia ja kunnostusta Mustijoen vesistön latvoilla

3.4.1 Jokitalkkarit kunnostivat Mäntsälänjoen Omitto-ojalla
Mäntsälänjokeen laskevan Omitto-ojan suulla olevaan virtapaikkaan kunnostettiin kutu-
soraikkoa kesällä 2013 (kartta kuvassa 13, kuva 19). Kunnostusta varten tarvittiin sekä 
kiviä kynnysten tekoon, että kutusoraa. Suuri osa työstä voitiin suorittaa kaivinkoneella 
korkean penkan päältä, mutta myös käsitöitä jäi tehtäväksi. Kutusoraa levitettiin neljään 
paikkaan ja lisäksi kivillä suojattiin penkkoja ja lisättiin suojapaikkoja kaloille. Tulevalle 
työmaalle ei tehty mäti-istutuksia alkukeväällä, mutta koneellisen kunnostuksen jälkeen 
kohteeseen istutettiin taimenen pienpoikasia.

Kuva 19. Kunnostustyötä Mäntsälänjokeen laskevalla Omitto-ojalla kesäkuussa 2013.
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3.4.2 Jokien keinotekoisiin kynnyksiin vaikea kotiuttaa taimenta
Mustijoen latvaosilla Mäntsälässä entiset kosket on kadonneet perkaamisen yhteydessä 
ja tilalle on rakennettu keinotekoisia pohjakynnyksiä (esim. Vainio 2004). Näitä kynnyk-
siä on viime vuosina kunnostettu sekä ELY-keskuksen että Itä-Uudenmaan ja Porvoonjo-
en vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen toimesta sopimaan paremmin virtaveden kalojen 
elin ympäristöiksi. Syksyllä 2013 tehtiin koekalastuksia neljällä Mustijoen latvan pohja-
padolla, joista kolmea on kunnostettu. Taimenia saatiin, mutta määrät olivat vähäisiä. Il-
meisesti lyhyet kynnykset pitkien suvanto-osuuksien keskellä eivät tarjoa riittävän mo-
nipuolista elinympäristöä taimenille. Kynnyksiin jää kasvamaan vain vähän istutettuja 
poikasia ja osa todennäköisesti vaeltaa merelle tai ainakin joen alajuoksulle. Mustijoen 
vaellusesteiden takia vaeltavat yksilöt eivät pääse takaisin lisääntymään luontaisesti syn-
nyinkoskiinsa. Luontaisen emokalaston aikaansaaminen kestää tästä syystä kauemmin 
kuin ympäristöissä, joissa kosket ovat saaneet säilyttää luontaisia piirteitään. Mustijoen 
latvan perkauksessa ensimmäinen säästynyt koski on Hirvihaarankoski lähellä Mäntsälän 
kirkonkylää. Hirvihaarankoskesta saatiin syksyn 2013 sähkökalastuksessa kohtalaisen 
hyvin taimenia, mikä johtuu pitemmästä ja monipuolisemmasta koskijaksosta. Hirvihaa-
rankoskessa taimenien suurin uhka on kalastus, joka maaston merkeistä päätellen on vil-
kastunut huomattavasti taimenistutusten aloittamisen jälkeen.

3.4.3 Mäntsälänjoen taimenet vaikeuksissa
Mäntsälänjoessa sähkökalastettiin aivan latvavesissä Hunttijärven ja Saarenjoen välisellä 
puro-osuudella. Puroa on tällä osuudella kunnostettu kahdessa eri paikassa ja mäti-is-
tutuksia on tehty vuodesta 2006 alkaen. Aluksi istutukset tuottivat hyvin. Esimerkiksi 
vuoden 2008 kunnostustoimien yhteydessä (Vainio 2009) tavattiin purosta kolmea ikä-
luokkaa taimenia. Vuosien 2011 ja 2013 sähkökalastuksissa on tavattu vain yksittäisiä 
taimenia. Syyt heikentyneille tuloksille ovat toivon mukaan väliaikaisia. Kesällä 2013 oli 
pitkä lämmin ja poutainen jakso. Mahdollisesti Hunttijärvestä puroon virrannut vesi oli 
niin lämmintä, että olosuhteet tappoivat tai karkottivat taimenia. Muuallakin välittömästi 
järvien alapuolella tehdyissä koekalastuksissa oli samansuuntaisia tuloksia. Kesällä 2012 
oli Mäntsälänjoessa laaja kalakuolema, joka on voinut vaikuttaa aiempien vuosiluokkien 
menestykseen.

Kuva 20 (AJ). 
Taimenet kaivavat 
hedelmöitetyt mäti-
jyvät koskien ja pu-
rojen pohjasoraan 
syksyllä ja poikaset 
kuoriutuvat vasta 
keväällä. Kaiva-
minen puhdistaa 
pohjaa ja kalat 
pöllyttävät lopuksi 
mätijyvien päälle 
sorakummun, joka 
voi erottua muuta 
aluetta puhtaam-
pana laikkuna 
pohjassa.
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Kuva 21. Pieneen koppiin mahtuva voimalaitos on pysäyttänyt Mustijoen vaelluskalakantojen 
kehittymismahdollisuudet kymmenien joki- ja purokilometrien matkalla.

3.5 Mustijoesta vaelluskalajoki? –Tjusterbynkoski avainasemassa

3.5.1 Vaelluskalojen nousu ylemmäs tyssäsi riitaan vesivoimayhtiön kanssa
Mustijoen alimpaan vaellusesteeseen Tjusterbynkoskeen Porvoossa oli 2000-luvun alus-
sa suunnitteilla uusi voimalaitos. Voimalaitoksen myötä kalan nousun mahdollistaminen 
Tjusterbyn yläpuolelle vaikeutui oleellisesti. Alkuperäiseen rakennuslupaan liittyikin ka-
latien rakentamisvelvoite voimalaitoksen puolesta. Luvattua kalatietä ei kuitenkaan tullut 
ja monen mutkan kautta Korkein hallinto-oikeus antoi vuoden 2011 lopussa päätöksen 
(KHO 29.12.2011), jossa kalatalousviranomaisen tulee osoittaa kalatien tarpeellisuus kol-
mevuotisella tutkimuksella. Mikäli kalatie rakennetaan, katsottiin voimayhtiön kohtuulli-
seksi osuudeksi ainoastaan 20 % rakentamiskustannuksista ja lisäksi se velvoitettiin luo-
vuttamaan kalatiehen tarvittava vesimäärä.

Tjusterbyn padon ohittaminen mahdollistaisi vaelluskalojen nousun kolmeen koskeen 
ja merkittäviin sivupuroihin. Vasta Pornaisten Laukkoskessa on seuraava vaellusesteen 
muodostava voimalaitospato. Porvoon Energia Oy:llä oli jo kalatiesuunnitelma tilattuna 
Laukkosken uusittavaan voimalaan, mutta Tjusterbyn tapaus on pysäyttänyt suunnitelmi-
en etenemisen. Laukkosken jälkeen avautuu vaelluskaloille reitti viidelle koskelle ennen 
Lahankosken patoja Pornaisissa.
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Kuva 22. Meritaimenien kudunseuranta on Mustijoella helppoa sameasta vedestä huolimatta.

3.5.2 KHO:n vaatimus uudesta vaelluskalatutkimuksesta tarpeeton
KHO vaatii päätöksessään tutkimaan, kuinka paljon ja millaista kalaa nousee Tjusterbyn 
padon alle, kun voimalaitos on käynnissä. Tutkimus on tarpeeton, sillä jo aiemmat tut-
kimukset ja havainnot (esim. Myllyvirta ym. 2013, Vainio ja Myllyvirta 2012, Lempinen 
1999, Lindén 1999) osoittavat, että Mustijokeen nousee vaelluskaloja. Vaelluskalojen var-
sinaiset lisääntymiseen soveltuvat alueet sijaitsevat kuitenkin Tjusterbyn padon yläpuo-
lella. On selvää, että vaelluskalakannat palaavat Mustijokeen, mikäli vaelluseste Tjuster-
bynkoskessa saadaan poistettua.
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4. Porvoonjoki

Porvoonjoen Strömsberginkos-
keen noin kahdeksan kilometrin 
etäisyydelle merestä rakennettiin 
korkea voimalaitospato vuonna 
1919. Jo sitä ennen matalammat 
myllypadot olivat vaikeuttaneet 
vaelluskalojen nousua joen ylä-
juoksulle. Porvoonjoen meritai-
menkanta säilyi vuosikymmeniä 
joen sulkemisen jälkeen, sillä 
pieniä kutualueita löytyi Ströms-
bergin padon alapuolisesta kos-
kesta sekä kosken alapuolelle 
laskevasta Vähäjoesta. Sittemmin 
meritaimenkanta on kuitenkin 
hävinnyt ympäristömuutosten 
ja voimakkaan kalastuspaineen 
takia. Porvoonjoessa on jo tavat-
tu sinne istutettujen taimenien 
luonnossa syntyneitä jälkeläisiä, 
mutta samalla on osoittautunut, 
että taimenkannan palauttami-
nen Porvoonjokeen ei ole helppoa. 
Porvoonjoen latvavesistä löytyy 
kuitenkin myös yksi paikallinen 
taimenkanta, joka uusien geneet-
tisten tutkimusten perusteella 
vaikuttaa olevan alkuperäinen, ei 
istutuksista peräisin oleva kanta.

4.1 Strömsbergin kalatiehen tarvitaan rakenteellisia muutoksia

Strömsbergin kalatien toimivuutta koskevissa selvityksissä on käynyt ilmi, että vaelluska-
loilla on vaikeuksia löytää kalatien sisäänkäynti ja päästä nousemaan Strömsbergin padon 
yläpuolelle. Nykyinen kalatie ei anna vaelluskaloille riittävän hyvää nousumahdollisuutta 
ja tämä pullonkaula on saatava koko joen tulevaisuuden kannalta toimimaan hyvin.

Tarvittavat rakenteelliset korjaukset ovat (katso kuvat 24 ja 25):
1. Kalatien suu on vietävä mahdollisimman lähelle patoa, sillä sinne vaelluskalat pää-

asiassa hakeutuvat. Kalatien rakenteen tulee olla sellainen, että kalat havaitsevat ja ha-
keutuvat kalatiehen helposti. Houkutusvirtaaman pitää toimia erilaisissa virtausolo-
suhteissa (kohta 1 kuvissa 24 ja 25).

2. Strömsberginkosken alaosalla, voimalaitoksen turbiinivirran vieressä, tulee parantaa 
kosken huokutusvirtausta kaventamalla uomaa. Silloin kosken houkutusvirtaus para-
nee joen virtauksen ollessa pieni.

3. Kalatien yläosalla on kynnys, joka estää kalan nousun pienellä virtaamalla. Kynnys tu-
lee kunnostaa tiiviimmäksi ja loivemmaksi.

Kuva 23. Kartta Porvoonjoen vesistöstä sekä tekstissä 
mainitut sivujoet, sivupurot ja koskikohteet.
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Kuva 24. Pohjapiirros Strömsberginkoskesta ja kalatiestä. Kuvaan on hahmoteltu uusi 
suuaukko kalatielle (kohta 1, katso myös kuva 25), paremmin kohdistettu houkutusvirtaus 
voimalaitoksen luona (kohta 2) ja korjausta vaativa kynnys kalatiessä (kohta 3).

Kuva 25. Strömsbergin kalatien suu on tuotava mahdollisimman lähelle patoa, koska sinne 
vaelluskalat hakeutuvat. Kalatien korkean suojamuurin takia kalatien suuta ei ehkä saada 
aivan padon alle ja siksi padon alapuolelle tulee kynnyksen avulla rakentaa nykyistä laajempi 
yhtenäinen allas, missä vaelluskalojen on helppo havaita kalatien houkutusvirtaus erilaisilla 
vedenkorkeuksilla.
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4.2 Strömsberginkosken kalatien seurantatutkimukset vuonna 2013

4.2.1 Keväällä nousi runsaasti vimpoja
Strömsbergin kalatien seurantatutkimusta tehtiin keväällä 6.5 – 12.6.2013 välisenä ai-
kana. Erityisen mielenkiinnon kohteena oli särkikala vimpa. Vimpa on vaelluskala, jonka 
elinkiertoon kuuluu kasvuvaellus merellä ja kutu loppukeväällä virtaavassa vedessä. Vael-
lusvietin ja runsaslukuisuutensa takia vimpojen tutkiminen auttaa kalatien toimivuuden 
selvittämisessä. Kalatien rakentamisen jälkeen vimpa on alkanut nousta kalatietä pitkin 
ylemmäksi Porvoonjokeen ja kanta on vahvistunut.

Vimpa alkoi keväällä 2013 nousta toukokuun kymmenennen päivän aikaan ja toukokuun 
loppuun mennessä tutkimusrysään oli noussut yli 600 vimpaa. Lisäksi rysään päätyi liki 
200 särkeä, kymmenkunta turpaa, salakoita ja yksi kirjolohi. Särkikalat nousivat kalatietä 
pitkin ilmeisen helposti, kunhan kalatiessä oli riittävä virtaama. Tutkimuksella ei kuiten-
kaan saatu selville, kuinka paljon särkikaloja nousi koskeen suhteessa määrään, joka olisi 
halunnut nousta ylemmäksi jokeen. Padon alapuolella hyppi jatkuvasti särkikaloja vasten 
padolta tulevaa virtaa. Näiden kalojen olisi pitänyt palata 200 metriä takaisinpäin löy-
tääkseen kalatien suun.

Kuva 26.
Kalojen nousua 
Strömsbergin kala-
tiessä tutkittiin sekä 
keväällä, että syksyllä 
kalatien yläosaan 
asennetulla rysäpyy-
dyksellä.

Kuva 27. Strömsber-
gin padon alapuo-
lella hyppi keväällä 
vimpoja. Vaelluskalat 
hakeutuvat padolle, 
koska sieltä tulee huo-
mattavasti suurempi 
houkutusvirtaus kuin 
kalatiestä. Vaelluska-
lojen ei pidä joutua 
etsiskelemään kala-
tietä, sillä Strömsber-
ginkosken ohitus on 
haasteellista ilman-
kin.
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Kuva 28. Tunnistemerkillä varustettu meritaimen palautetaan Strömsberginkoskeen.

4.2.2 Syksyn kutunousu heikkoa jokien vähäisen virtaaman takia
Syksyn rysäpyynti vuonna 2013 Strömsberginkoskella aloitettiin 21.8 ja sitä jatkettiin 
26.11 asti. Syksyllä seurannan kohteena olivat lohikalat taimen ja lohi, joiden kutuaika 
alkaa lokakuun puolivälin tienoilla. Kutunousu jokiin alkaa jo elokuussa, mikäli virtaa-
maolosuhteet sen sallivat. Tutkimussyksy 2013 oli poikkeuksellisen vähäsateinen ja joen 
virtaama pysyi hyvin pienenä kutuaikaan asti.

Strömsberginkoskeen nousseita vaelluskaloja etsittiin syksyn aikana kalatien lisäksi 
muualta koskialueelta ja kosken alapuolisesta suvannosta verkko- ja sähkökalastuksin. 
Lohikaloista saatiin syyskuussa vähän veden aikana vain joitakin varmoja havaintoja, jo-
ten pääosa lohikaloista odotti meressä joen edustalla joesta tulevaa vesipulssia.

4.2.3 Lokakuun puolivälissä Strömsberginkoskeen nousi meritaimenia kudulle
Strömsberginkoskeen ja kalatiehen nousi meritaimenia kudulle lokakuussa. Sähkökalas-
tuksessa koskesta ja kalatiestä saatiin kiinni 13 sukukypsää taimenta, joiden paino vaihte-
li 0,5-3,5 kg:n välillä. Taimeniin laitettiin selkään kiinni nk. T-ankkurimerkki, jotta kerran 
pyydetyt yksilöt voitaisiin tunnistaa, jos ne satuttaisiin pyytämään myöhemmin uudel-
leen. Sähkökalastuksen yhteydessä havaittiin useita muitakin meritaimenia. Koska sähkö 
aiheuttaa riskejä erityisesti kookkaiden kalojen terveydelle, otettiin kiinni vain yksilöitä, 
jotka saatiin pyydettyä vähäistä sähkömäärää käyttäen.

Strömsbergin kalatien tutkimusrysään nousi marraskuun alkupuolella kaksi ensimmäistä 
ja ainoaa meritaimenta koko tutkimusjaksolla. Noin 55 cm mittaiset koiras ja naaras eivät 
olleet varsinaisesti enää pyrkimässä ylävirtaan vaan etsiskelivät sopivaa kutusoraikkoa.
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Kuva 29.
Strömsberginkoskeen 
nousi lokakuussa 
2013 meritaimenia 
kudulle. Kiinni saa-
duilta yksilöiltä oli 
rasvaevä leikattu 
pois, joten Porvoonjo-
keen nousevat tai-
menet ovat edelleen 
pääosin poikasistu-
tuksista peräisin.

4.2.4 Strömsberginkoskesta pyydetyt meritaimenet eväleikattuja
Kaikki Strömsberginkoskesta kiinni saadut meritaimenet (15 kpl) olivat eväleikattuja, eli 
ne on istutettu jokeen tai mereen 1-2 vuoden ikäisinä poikasina.

Ehjän rasvaevän omaavien luonnonkalojen tai mätijyvinä istutettujen yksilöiden puuttu-
minen Porvoonjoesta tavoitetuista yksilöistä herättää kysymyksiä. Mäti-istutettujen poi-
kasten ja luonnonkalojen määrä nousukaloissa ei ole kovin suuri, koska mäti-istutusten 
määrä ei riitä tuottamaan suurta määrää vaeltavia poikasia ja luonnontuotanto on vielä 
vähäistä. Kuivana syksynä kutunousu jää luontaisesti vähäisemmäksi, eikä pienestä otok-
sesta voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Porvoonjoen lähelle laskevassa Mustijoessa nähtiin kutukalojen joukossa sekä eväleikat-
tuja, että rasvaevällisiä yksilöitä. Merialueet Porvoonjoen ja Mustijoen edustalla eroavat 
toisistaan ja se vaikuttaa vaelluskalojen nousumahdollisuuksiin. Mustijoen edusta on 
avoimempi merialue, mutta Porvoonjoen edusta on suppilomainen ja kokoaa vaelluska-
lat pienelle alueelle odottamaan sopivaa hetkeä nousta jokeen. Porvoonjoen edusta on 
lisäksi  poikkeuksellisen voimakkaasti kalastettu alue. Joen yläjuoksulle pyrkivät kalat 
hakeutuvat joen edustalle aikaisemmin (Degerman ym. 2001). Vantaanjoella on havaittu 
yläjuoksulle leimautuneiden luonnonkalojen hakeutuvan jokeen aikaisemmin kuin ala-
juoksulle leimautuneet istukkaat ja nähtävästi Porvoonjoella tilanne on vastaava. Kuivina 
syksyinä Porvoonjoen edustalle hakeutuneet lohikalat ovat pitkän ajan alttiina pyynnille, 
pahimmillaan kolme kuukautta. Jos joesta virtaa vettä, hakeutuvat vaelluskalat aikaisem-
min jokeen, missä ne ovat rauhoitettuja syyskuun alusta alkaen. Syksyllä 2013 alajuoksul-
le leimautuneet meritaimenet hakeutuivat kutualueille ilmeisesti vasta viime tingassa ja 
suoraviivainen nousu merialueen läpi onnistui paremmin.

4.2.5 Kutuvaelluksen helpottaminen Porvoonjokeen haasteellista järjestää
Porvoonjoessa taimenen luontainen lisääntyminen on käynnistynyt pääasiassa paikalli-
siksi yksilöiksi jääneiden kalojen toimesta. Niiden lisäksi jokeen tulee saada nousemaan 
kookkaita merivaelluksen suorittaneita emokaloja. Tämä edellyttää kalastuksen järjestä-
mistä siten, että merestä nousevat lohikalat pääsevät jokeen ja että Strömsbergin kalatien 
kohdalla nousu sujuu jouhevasti, eivätkä kalat joudu turhaan etsimään nousureittiä tai 
odottelemaan juuri sopivia virtaamaolosuhteita.
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4.3 Kunnostukset Porvoonjoen 
latvavesissä Luhdanjoella

Porvoonjoen vesistön latvoilla 
Luhdanjoessa sijaitsevia Tuora-
kankoskea ja Keiturinkoskea on 
kunnostettu 2000-luvun alussa 
yhdistyksemme ja paikallisen ka-
lastuskunnan toimesta. Tuorakan-
koskea on kivetty ja soraistettu ja 
Keiturinkoskeen on rakennettu 
kalatie ja kivetty koskialuetta. Syk-
syllä 2013 jatkettiin kunnostamis-
ta Jokitalkkareiden ja paikallisen 
osakaskunnan yhteistyönä.

Erityisesti Tuorakankoskella kul-
kureitit olivat vuonna 2013 kas-
vaneet pahoin umpeen. Jokitalk-
kareiden ensimmäiseksi toimeksi 
tulikin kulkureittien raivaaminen. 
Kummallekin koskelle kuljetettiin 
seulottua kutusoraa traktoreilla 
läheiseltä hiekkakuopalta. Soran 
levitys tehtiin kaivinkoneella ja 
soraikoiden viimeistelyt käsityö-
nä. Havaintoja kutevista kaloista 
ei tuoreilla soraikoilla vielä tehty, 
vaikka kunnostuksen aikana muu-
tamia harjuksia ja taimenia havait-
tiinkin. Alueelle ei tehdä istutuksia 
vuonna 2014 vaan tulevan syksy-
nä tutkitaan luontaisen lisäänty-
misen onnistumista sähkökoeka-
lastuksin.

Kuva 30 (AJ). Keiturinkosken kalatiehen ja kalatien ylä-
puolelle kunnostettiin kutusoraikkoa.

Kuva  31 (AJ). Tuorakankosken ylä-
osaan kunnostettiin laaja kutuso-
raikko.
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4.4 Myllylän ohjauspadon viimeistelytyöt valmiiksi Rapuojassa
Mäntsälän Hautjärvestä Porvoonjokeen laskevassa Rapuojassa tehtiin kunnostustoimia 
vuonna 2012 (Myllyvirta ym. 2013). Myllylässä olevan padon yhteyteen rakennettiin lisä-
siipi, joka ohjaa vedet kuivuneeseen luonnonkoskeen ja auttaa tulvavesien ohjaamisessa 
padolla.

Alkukesällä 2013 jatkettiin kunnostustyötä asentamalla patoon teräsluukku mahdollisia 
huoltotöitä varten sekä purkamalla rakennusaikainen työpato. Työpato purettiin kaivin-
koneella ja padossa käytettyä seulottua kiviainetta nostettiin koskeen kutusoraikoksi. 
Kosken niskalla oleva pato aiheuttaa haittaa kalojen vaelluksille. Padon yläpuolella ei kui-
tenkaan ole lohikalojen lisääntymisen kannalta merkittäviä paikkoja, joten toistaiseksi 
kunnostustoimet kannattaa painottaa tärkeämpiin kohteisiin. Patoa purkanut kaivinkone 
nosti rannalle edellisvuonna istutetun taimenen padon yläpuolelta. Koska kaikki istutuk-
set on tehty padon alapuolelle, ei pato muodosta aivan täydellistä vaellusestettä vaan so-
pivissa virtausolosuhteissa taimen pystyy nousemaan padon yläpuolelle.

Kuva 32. Porvoonjoen vesistön Rapuojalla kunnostettiin Myllylänkoskea kesällä 2012. Vuon-
na 2013 tehtiin vielä viimeistelytöitä ja mm. purettiin kunnostuksen aikainen työpato.
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4.5 Kalastotutkimuksia eri puolilla Porvoonjoen vesistöä

4.5.1 Porvoon-Askolan Vähäjoessa tavattiin ensimmäiset luonnonpoikaset
Porvoon-Askolan Vähäjokeen (Pikkujoki, Lillån) ei tehty mäti- tai kalaistutuksia vuonna 
2013 vaan seurattiin taimenen luontaisen lisääntymisen käynnistymistä. Neljästä koea-
lasta yhdeltä tavattiin luonnossa syntyneitä taimenen poikasia, joiden emokalojen alku-
perä on mäti-istutuksissa. Joen alajuoksulla ja Pauninojan sivupurossa ei lisääntymistä 
havaittu. Pauninojan istutukset olivat alkuvuosina menestyksekkäitä. Puro kuitenkin kui-
vui kokonaan hellekesänä 2010, eikä puroon ilmeisesti ole palannut vaeltavia taimenia 
kudulle. Pauninoja voi toimia hyvänä lisääntymisalueena, kunhan puron ulkopuolella Vä-
häjoessa tai merialueella on riittävästi taimenia ääriolosuhteiden varalta. Vähäjokeen jat-
ketaan taimenen tuki-istuttamista, vaikka luontainen lisääntyminen onkin käynnistynyt.

4.5.2 Orimattilan Palojoessa ei ilmeisesti vielä luonnonpoikasia
Orimattilassa Palojoen alajuoksulla jätettiin mäti-istutukset tekemättä, jotta luontais-
ta lisääntymistä voitaisiin seurata. Joen alajuoksulla on aiemmissa sähkökalastuksissa 
saatu mäti-istutuksista peräisin olevia taimenia, jotka alkoivat olla sukukypsässä iässä. 
Luontaista lisääntymistä ei kuitenkaan ollut vielä tapahtunut, vaikka koskesta tavattiin 
useampia, mahdollisesti jo sukukypsiä taimenia. Suurin yksilö oli yli 40 cm mittainen ja 
painoi 750 grammaa. Paikalliset vaeltamattomat taimenet tulevat sukukypsiksi jo paljon 
pienempinäkin. Hieman Palojoen laskupaikasta alavirtaan päin sijaitsevasta Porvoonjoen 
Luumyllynkoskesta saatiin yksi kesänvanha taimenen poikanen, joka ilmeisesti oli luon-
nonkudusta peräisin.

Kuva 33. Vähäjoella Askolassa pöyhittiin tiiviiksi kittautunutta kutusoraa irtonaisemmaksi 
paikassa, jossa taimenen luontaista lisääntymistä tavattiin ensimmäistä kertaa.
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4.5.3 Hollolan Autjoessa alkuperäistä 
luonnontaimenta
Hollolan Vähäjoen vesistöön kuuluvassa 
Autjoessa täydennettiin maastoinventoin-
teja ja sähkökalastettiin. Autjoessa esiintyy 
luontaisesti taimenta ja kanta todettiin ge-
neettisissä tutkimuksissa alkuperäiseksi 
(Koljonen ym. 2013, Vainio 2011). Autjoen 
latvahaarassa on tavattu Porvoonjoen yh-
teistarkkailun sähkökalastuksissa taimenia, 
mutta harvemmin pienpoikasia. Autjoesta 
etsittiin syksyllä 2013 mahdollisia kutu-
paikkoja, mutta erityisen sopivaa aluetta ei 
löytynyt. Joesta löytyi yksi vaellusta hait-
taava metsätien ojarumpu, jonka haittavai-
kutukset voi poistaa kiveyksillä rummun 
alapuolella. Erinomaisia poikasympäristöjä 
löytyi runsaasti. Pieniä taimenia saatiin yksi 
kappale, joten varsinaisesti Autjoki ei vielä-
kään paljastanut salaisuuttaan siitä, missä 
joen taimenet syntyvät.

4.6 Kalastuksen valvonta ja ohjaus

4.6.1 Uusi siika-asetus poisti tarpeen jatkaa rauhoituspiiriä
Porvoonjoen alajuoksulle vuosiksi 2011-2013 perustettu rauhoituspiiri rajoitti voimak-
kaasti kalastusta joessa lohikalojen syksyisenä vaellusaikana. Rauhoituspiirin oli tarkoitus 
turvata vaelluskalojen pääsyä kutualueille ja sen tarve perustui erityisesti joessa tapah-
tuvaan verkkokalastukseen. Siian pyynti joessa oli ennen rauhoituspiiriä sallittu, mutta 
verkkopyynti alkoi syksyisin aikaisemmin kuin siiat nousivat kudulle. Tuolloin verkkoihin 
takertui pääasiassa rauhoitettuja taimenia ja lohia.

Kuva 35. Kalastuksen 
ohjaamiselle ja kalas-
tussäännöistä tiedot-
tamiselle on paljon 
tarvetta ja vähän re-
sursseja. Porvoonjoen 
Strömsberginkoskelle 
on laitettu erilaisia 
opastekylttejä muis-
tuttamaan kalastajia 
sekä kalastuslain 
määräyksistä, että 
paikallisista päätök-
sistä, joilla lohikala-
kantojen kehittymistä 
turvataan.

Kuva 34. Liian korkealle asennetut ojarum-
mut haittaavat kalojen ja muiden vesieliöi-
den vaelluksia. Kuvan ojarumpu Hollolan 
Autjoessa rajoittaa taimenien pääsyä joen 
latvapuroihin.
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Kuva 36 (AJ). Porvoonjoen latvavesiin 2013 kunnostettu lohikalojen kutusoraikko.

Elokuussa 2013 astui voimaan uusi kalastusasetus (17 §), joka liitti siian samaan tapaan 
rauhoitetuksi lajiksi kuin taimen ja lohi ovat syksyisin virtaavassa vedessä. Asetuksen jäl-
keen ei enää ole mahdollista jatkaa verkkopyyntiä missään muodossa jokialueella rau-
hoituksen voimassaoloaikana. Porvoonjoen alajuoksulla ei ole harjoitettu muuta verkko-
pyyntiä, kuin lohikalojen pyyntiä, joten erityisiä ristiriitoja siika-asetuksen aiheuttaman 
rajoituksen ei pitäisi synnyttää. Toistaiseksi lain asettamat rajoitteet kalastukselle ovat 
riittäviä, eikä rauhoituspiirin ajanjaksoa ole tarvetta jatkaa.

Uutta siika-asetusta ei vielä syksyllä tunnettu ja siian pyynti alkoi rauhoituspiirin ajanjak-
son päätyttyä. Jokitalkkarin piti valvojana jättää verkkoihin huomautus ja pyyntö poistaa 
verkot. Uusi lainmuutos selvitettiin ja verkot poistettiin omistajan toimesta asianmukai-
sesti.
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5. Ilolanjoki 2013

Ilolanjoessa on runsaasti pieniä koskia tai kivipohjaisia virtapaikkoja, jotka soveltuvat tai-
menen elinalueeksi. Taimenen mätijyväistutus vesistöön aloitettiin vuonna 2005. Joessa on 
kaksi vaellusesteen muodostavaa patoa, joihin ELY-keskuksella on kalatiesuunnitelmat val-
miina ja rakennustöiden aloittamista odotellaan. Vaellusesteiden yläpuolella on havaittu 
taimenen alkaneen lisääntyä luontaisesti, mutta kutualueille toivotaan pian myös meressä 
kasvaneita kookkaita taimenemoja paikallisten emokalojen lisäksi .

5.1 Taimen lisääntyy luontaisesti Myllysillanojassa

5.1.1 Sähkökalastuksessa runsaasti luonnonpoikasia
Porvoossa Ilolanjokeen laskevassa Myllysillanojassa taimenen mäti-istutukset ovat on-
nistuneet erinomaisesti. Jo vuonna 2011 tavattiin purosta ensimmäinen luonnonkudus-
ta syntynyt taimenen poikanen. Vuonna 2012 puroon tehtiin tuki-istutus mätijyvillä ja 
vuonna 2013 pidettiin jälleen luontaisen lisääntymisen seurantavuosi. Purosta saatiin 
syyskuussa 2013 useita yhden kesän vanhoja taimenia, jotka olivat kaikki peräisin luon-
nonkudusta. Poikkeuksellisen runsaasti purossa esiintyi kahden kesän ikäisiä taimenia, 
mikä johtui ilmeisesti yhtäaikaisesta mäti-istutuksesta ja onnistuneesta luonnonkudusta.

Kuva 37. Kartta Ilolanjoesta. Kart-
taan on merkitty raportissa mainitut 
vesistönosat.
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Kuva 38 (AJ). Ilolanjokeen mätijyvänä istutettu taimen, joka on kasvanut sukukypsäksi joessa.

5.1.2 Emokalat paikallisia taimenia
Myllysillanoja sijaitsee Ilolanjoen vaellusesteiden yläpuolella ja muodostunut kuteva tai-
menkanta perustuu vaeltamattomiin emokaloihin. Suurimmat sähkökalastuksissa tavatut 
emokalat ovat olleet reilun puolen kilon painoisia. Ilolanjoen vesistössä ei vielä ole ta-
vattu merivaelluksen tehneitä taimenia. Kun Postimäenkosken ja Kankurinmäenkosken 
kalatiet valmistuvat, pääsevät merivaelluksen tehneet taimenet latvavesien kutualueille. 
Kalateissä vaelluskalojen kulkua voidaan seurata ja merivaelluksen tehneistä taimenista 
on helpompi saada havaintoja.

5.1.3 Perkaus olisi haitallista Myllysillanojassa
Myllysillanojaa on suunniteltu perattavan. Perkaushanke ei ole vielä edennyt lupahake-
muksen tasolle, mutta mikäli hanke etenee, edellyttävät puron poikkeukselliset luonnon-
arvot huomioimisen. Istutukset ja kunnostukset purossa eivät yksin ole luoneet taimenen 
menestystä, vaan Myllysillanojassa toimenpiteet on voitu toteuttaa poikkeuksellisen hy-
vässä ympäristössä. Perkaustoimet heikentäisivät taimenen menestymismahdollisuuksia 
purossa.

5.2 Istutuksia pienpoikasilla

5.2.1 Porvoon Vadbäckenissä hyvä istutustulos ruskuaispussipoikasilla
Ilolanjoessa ruskuaispussipoikasia istutettiin joen latvavesiin Askolassa ja Vadbäckeniin 
Porvoossa. Vadbäckeniin istutettiin mätijyviä vuosina 2005-2009 ilman, että koekalastuk-
set 2005 ja 2009 antoivat merkittävää tulosta. Kevättalvella 2010 purossa kuoli kymme-
nen rasiallista puroon varastoitua mätiä. Puron happipitoisuus oli tuolloin hyvin alhainen 
ja happikadon oli todennäköisesti aiheuttanut jätevesipäästö tai kaatopaikan suotovedet, 
mutta syy ei selvinnyt. Ilmeisesti hetkellisiä happikatotilanteita oli esiintynyt aiemminkin 
ja siitä syystä istutukset olivat tuottaneet huonosti. Istutukset Vadbäckeniin keskeytettiin 
ja puron luontaisen kalaston toipumista seurattiin sähkökalastuksilla. Keväällä 2012 pu-
roon istutettiin jälleen yksi rasiallinen taimenen mätijyviä kokeellisesti ja toukokuussa 
2013 ruskuaispussipoikasia. Lokakuussa 2013 saatiin sähkökalastuksessa Vadbäckenistä 
ensimmäistä kertaa reilusti kesänvanhoja poikasia ja lisäksi jonkin verran kevään 2012 
mäti-istutuksista peräisin olevia taimenia. Vadbäckenin olosuhteet ovat parin viime vuo-
den ajan pysyneet ilmeisen vakaina ja toivoa sopii, että päästöt puroon ovat loppuneet 
pysyvästi.
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6. Koskenkylänjoki

Itäisen Uudenmaan joista suurimmat kalataloudelliset panostukset on tehty Koskenky-
länjoen pääuomaan, missä Uudenmaan ELY-keskus on toteuttanut mittavia koskikunnos-
tuksia ja kalatiehankkeita osin EU-rahoitteisten projektien puitteissa. Jokitalkkarit ovat 
kotiuttaneet taimenta ja lohta kunnostetuille alueille mäti- ja poikasistutuksin. Jokitalkka-
ri-hankkeen pääasiallinen toiminta on kuitenkin keskittynyt vesistön sivujokiin ja –puroihin. 
Koskenkylänjoki on monipuolinen vesistö, missä joen eri osat ovat hyvin eri tyyppisiä ympä-
ristöjä. Taimenen luontainen lisääntyminen on käynnistynyt monessa koskessa ja kantojen 
kehittyminen on lähtenyt hyvin liikkeelle.

6.1 Jokitalkkareiden toimintaa Koskenkylänjoen sivujoilla ja -puroilla

6.1.1 Träskbäcken ja Nyängsbäcken lupaavia puroja
Träskbäcken saa alkunsa Riketräsket-nimisestä järvestä (kartta kuvassa 39). Puron par-
haat taimenalueet sijaitsevat pienessä Nyängsbäcken-nimisessä sivupurossa, joka saa al-
kunsa laajoilta metsäalueilta. Puroon on istutettu taimenta vuodesta 2009 alkaen ja puroa 
on soraistettu. Vuosina 2012 ja 2013 mädin lisäksi puroon on istutettu mätijyvistä kuoriu-
tettuja poikasia nk. ruskuaispussivaiheessa. Koekalastusten perusteella ruskuaispussipoi-
kasten istutus on onnistunut hyvin. Träskbäcken ja Nyängsbäcken ovat Koskenkylänjoen 
alajuoksun merkittävimmät taimenpurot ja niissä toteutetaan luontaisen lisääntymisen 
seurantaa vuosina 2015-2016.

Kuva 39. Kartta Koskenkylän-
joen vesistöstä. Karttaan on 
merkitty raportissa mainitut 
vesistönosat.
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6.1.2 Ålhusbäcken ei kelpaa 
taimenelle?
Ålhusbäcken laskee Hopjärvestä 
(Hopomträsket) Koskenkylänjokeen 
Liljendalin kylän läpi (kartta kuvassa 
39). Purossa on paljon kivipohjaisia vir-
tapaikkoja ja puroon on vuosien kuluessa 
istutettu lohikalojen mätijyviä, pienpoi-
kasia ja kasvatettuja poikasia. Purossa ei 
silti ole saavutettu merkittäviä tuloksia, 
vaan koekalastussaaliissa on saatu vain 
yksittäisiä taimenia. Keväällä 2013 las-
kettiin puron yläjuoksulle 3700 kpl kak-
sivuotiasta rasvaeväleikattua taimenen 
vaelluspoikasta. Kaikki istutetut taimenet 
eivät suunnanneet merelle, vaan useita 
niistä tavoitettiin purosta vielä syyskuun 
sähkökalastuksessa. Jokin tekijä estää 
kuitenkin pienpoikasten menestymisen 
purossa, eikä myöskään puroon mätijy-
vinä tai poikasina istutettujen kalojen 
ole tähän mennessä havaittu palanneen 
sinne kudulle. Pääasiallinen syy pienpoi-
kasten heikolle menestymiselle saattaa 
olla liian lämmin vesi hellekausina. Jos 
järvestä purkautuu puroon todella läm-
mintä pintavettä, saattaa se karkottaa tai 
jopa tappaa pienpoikasia. Vastaavanlai-
sia havaintoja on muutamalta muultakin 
vastaavanlaiselta, välittömästi järven ala-
puolella sijaitsevalta istutuskohteelta. Ål-
husbäckeniin ei toistaiseksi istuteta lisää 
pienpoikasia tai mätijyviä, vaan jäädään 
seuraamaan luontaista kehitystä. Kasva-
tettujen poikasten istutukseen puro vai-
kuttaa sopivan hyvin, sillä puro tarjoaa 
suojaisan elinympäristön alkuvaiheessa 
ja puron ääreen pääsee isollakin ajoneuvolla.

6.2 Myrskylänjoessa jo taimenen luontaista lisääntymistä
Myrskylänjoki on ainoa suurempi sivujoki Koskenkylänjoen vesistössä. Myrskylänjoessa on 
kaksi merkittävää koskea lohikalojen lisääntymistä ajatellen ja Myrskylänjoen sivupuroista 
Karsojassa on runsaasti taimenelle soveltuvaa elinympäristöä.

6.2.1 Pyörölammenkoskessa ensimmäiset havainnot luontaisesta lisääntymisestä
Myrskylänjoen alajuoksulla, Pyörölammenkoskeksi kutsutulle koskialueelle istutettiin 
taimenen mätijyviä ensimmäisen kerran jo vuonna 2002 Koskenkylänjoen kalastusalueen 
toimesta. Vuosina 2007-2011 istutettiin mätijyviä vuosittain yhdistyksemme Lohikalaa 
Suomenlahdelta Salpausselälle-hankkeessa. Syksyllä 2011 havaittiin koskessa kaksi meri-
taimenta ja paikallisia sukukypsiä taimenia. Vuosina 2012 ja 2013 Jokitalkkarihankkeessa 
ei istutuksia tehty vaan seurattiin luontaisen lisääntymisen onnistumista. Syksyllä 2012 

Kuva 40. Mätijyvistä kuoriutettuja pienpoi-
kasia, joita mm. Ålhusbäckeniin on istutettu.

Kuva 41. Ålhusbäckeniin on istutettu taimenen 
mätijyviä ja pienpoikasia jo pitkään, mutta 
hyviä tuloksia ei ole saavutettu. Mahdollisesti 
hellekesinä puroon virtaa järvestä liian läm-
mintä vettä, joka karkottaa tai tappaa pienim-
piä poikasia. Kookkaampana istutetut poikaset 
olivat purossa selvinneet, koska ne voivat 
helpommin paeta epäedullisia olosuhteita.
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sähkökalastus Pyörölammenkoskessa ei onnistunut vuolaan virran takia, mutta hieman 
alempaa löytyi rauhallisemmin virtaava koeala, jolta luonnonpoikasia tavoitettiin. Syksyn 
2013 sähkökalastuksessa saatiin Pyörölammenkoskesta sekä vuonna 2012, että 2013 
syntyneitä luonnonpoikasia. Pyörölammenkoskessa on tehty kunnostustoimia ja lisäkun-
nostuksia on suunnitteilla.

6.2.2 Koukjärvenkoskessa runsaasti istutettuja poikasia
Myrskylänjoen latvoilla Koukjärvenkoskeen on taimenta istutettu mätijyvinä vuosina 
2012 ja 2013. Koukjärvenkoskessa on tarve kunnostaa kutusoraikoita ja alustavia neu-
votteluja kunnostamisesta on käyty maa- ja vesialueiden omistajien kanssa.

6.2.3 Karsojan latvoilla taimen viihtyy
Karsoja laskee Myrskylänjokeen lähellä Myrskylän kirkonkylää (kartta kuvassa 39). Mä-
ti-istutukset Karsojan nk. Kylmäsuontien koskeen eivät ole tuottaneet hyvin, vaikka jon-
kin verran poikasia sähkökalastuksissa on tavattukin. Vaikka Karsoja on lähdevaikuttei-
nen, on vesi suuremmilla virtaamille varsin sameaa. Suuri kiintoainemäärä vedessä ja 
mateiden ja haukien kohtalaisen suuri määrä saattavat rajoittaa taimenen menestymistä 
alajuoksun koskessa.

Karsojan latvoille Pakaan kylässä istutettiin mätijyviä vuosina 2012 ja 2013. Ensimmäi-
senä vuonna taimenen mätijyvät istutettiin mätirasioissa ja toisena vapaasti kylvämällä 
pohjalouhikkoon. Näistä rasiaistutus oli onnistunut hyvin ja Pakaan koealalla oli runsaasti 
taimenia.

Karsojan latvoilla kiintoainemäärä tulva-aikoina on vähäisempi kuin alajuoksulla ja edel-
lytykset istutusten ja luontaisen lisääntymisen onnistumiselle ovat paremmat. Karsojan 
latvavesiä inventoitiin osin vuonna 2013, mutta selvitettävää jäi vielä seuraavallekin vuo-
delle.

Kuva 42 (AJ). Mä-
tirasioissa iste-
tuttuja taimenen 
poikasia  Myrsky-
länjoessa.
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6.2.4 Lähdeojan vedenlaatu erinomainen
Lähdeoja laskee Karsojaan ja on nimensä veroisesti lähdepitoinen. Vesi on kesälläkin 
kylmää ja puro samenee vain tulva-aikoina. Puroon on istutettu taimenta mätirasioissa 
vuosina 2012 ja 2013 ja istutukset ovat olleet menestyksekkäitä. Lähdeojan sähkökalas-
tuksien erikoisuus on kuitenkin ollut se, että purosta nousee taimenen lisäksi pikkuruisia 
kirjolohia ja (Saimaan)nieriöitä. Selitys ilmiölle löytyy yläjuoksulla sijaitsevalta kalahau-
tomolta, josta pieniä määriä mätijyviä tai poikasia pääsee huuhtoutumaan puroon. Varsi-
naista haittaa karkulaisista tuskin pääsee aiheutumaan, vaikka pienpoikaset kilpailevat-
kin samasta elintilasta taimenistukkaiden kanssa. Jonkun kalastajan karkulaiset saattavat 
tehdä onnelliseksi, mikäli poikaset selviävät aikuisiksi kaloiksi ja siirtyvät pikkupurosta 
väljempiin vesiin kalastajien tavoiteltaviksi.

Kuva 43 (AJ). Kosken-
kylänjoen vesistön 
Lähdeojan erikoista 
poikassaalista. Ylinnä 
kirjolohi, keskellä 
(Saimaan)nieriä ja 
alinna taimen. Kalat 
ovat noin 10 cm mit-
taisia ja kahden ylim-
män kalan alkuperä 
selittyy karkaamisella 
viljelylaitoksesta. 
Taimen on tarkoi-
tuksellisesti istutettu 
mätirasiassa.

6.3 Villikkalanjärven joet
Orimattilan Artjärvellä on kolme suurta järveä ja niistä varsinainen Koskenkylänjoki saa 
alkunsa. Järvistä ylimpään, Villikkalanjärveen, laskee kolme merkittävää latvajokea, joi-
den nimet ovat Haltia-Köylinjoki, Litinjoki ja Lanskinjoki (kartta kuvassa 39). Jokiin on 
istutettu taimenta vuodesta 2009 alkaen ja luontaisten kantojen muodostumiselle on hyvät 
mahdollisuudet. Villikkalanjärveen laskevat joet muodostavat oman erityisen alueensa, 
sillä järvien takana elävät taimenkannat tuskin tulevat suuressa määrin sekoittumaan 
Koskenkylänjoen muiden taimenkantojen kanssa.

6.3.1 Haltia-Köylinjoella parhaat edellytykset kehittyä taimenjoeksi
Haltia-Köylinjokeen on istutettu taimenta mätijyvinä Sammalkoskeen, joka sijaitsee aivan 
joen alaosalla. Vaikka sähkökalastusten perusteella istutustulokset eivät aluksi luvanneet 
paljon, tavattiin lokakuun alussa 2013 kutuun valmistautuvia, noin 25 cm mittaisia koi-
rastaimenia Sammalkosken sorapohjilta. Sukukypsät yksilöt olivat peräisin ensimmäisis-
tä istutuksista. Myös myöhemmistä istutuksista peräisin olevia pienpoikasia tavattiin ai-
empaa runsaammin. Ilmeisesti taimenet alkavat saada raivattua elintilaa Sammalkoskeen, 
missä järven läheisyyden takia kalaston määrä on suuri ja kilpailu elintilasta ilmeisen ko-
vaa.
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Sammalkoskesta ylävirtaan päin sijaitsevaa Köylinkoskea on kunnostettu viime vuosina 
(Vainio ja Myllyvirta 2012, Vainio 2011) ja koskeen on kotiutettu taimenta mäti-istutuksin 
vuodesta 2009 alkaen ja istukkaat ovat menestyneet hyvin. Köylinkoskella on kokonai-
suutena pituutta liki puoli kilometriä ja se tarjoaa monipuolista elinympäristöä taime-
nelle. Koskessa on edelleen kunnostustarvetta, mutta Köylinkoski tarjoaa jo nykyisellään 
puitteet taimenen lisääntymiselle ja se lienee tärkein yksittäinen taimenkoski Villikkalan-
järveen laskevissa joissa.

Haltia-Köylinjoen latvavesissä on muutamia pieniä koskialueita, joihin taimenen kotiut-
tamista ei vielä ole aloitettu. Taustaselvityksiä täytyy vielä tehdä lisää ja koskien mahdol-
liset kutualueet kaipaavat kunnostamista. Kokonaisuutena pitkät puromaiset latvavedet 
Sepänjoki, Montarinjoki, Köylinjoki ja Haltiajoki voivat tarjota laajat elinalueet taimenelle 
ja tuottaa myös alapuolisiin järviin vaeltavaa taimenta.

6.3.2 Litinjoessa kaksi hyvää koskialuetta
Litinjoki laskee Villikkalanjärveen samassa paikassa kuin Haltia-Köylinjoki. Litinjoen ala-
osalla on pitkä nimeämätön koskialue, johon olemme tehneet taimenen mäti-istutuksia ja 
kunnostaneet kutusoraikkoja. Sähkökalastusten perusteella istutukset ovat onnistuneet 
hyvin ja Litinjoen alaosalla on aiheellista pitää piakkoin välivuosi mäti-istutuksissa ja seu-
rata luontaisen lisääntymisen käynnistymistä.

Litinjoen yläosalla sijaitsevan Katajakosken kalastoa tutkittiin sähkökoekalastuksin en-
nen istutuspäätöstä. Koskessa esiintyi vain kivennuoliaisia ja taimenen istutus todettiin 
kannattavaksi. Toukokuussa 2013 istutettiin Katajakoskeen ensimmäinen erä mätijyvistä 
kuoriutettuja muutaman viikon ikäisiä ruskuaispussipoikasia.

6.3.3 Lanskinjoen istutukset 
sujuneet heikommin
Lanskinjoessa taimenta on 
istutettu mätijyvinä joen kes-
kijuoksulla sijaitseviin Ylä- ja 
Alamyllykoskiin. Ylä-Myllykos-
kessa tuloksia on seurattu säh-
kökalastuksin. Ensimmäisen 
istutuksen jälkeen poikasia 
saatiin jonkin verran, mutta 
syksyjen 2012 ja 2013 säh-
kökalastuksessa taimenia ei 
tavattu. Ylä-Myllykosken seu-
rannan perusteella Lanskin-
joen istutukset eivät ole olleet 
yhtä menestyksekkäitä kuin 
muissa Villikkalanjärveen las-
kevissa joissa. Koekalastuksen 
toteuttaminen Ala-Myllykos-
kessa tuonee lisävalaistusta 
Lanskinjoen mahdollisuuksiin 
muodostua taimenjoeksi lähi-
tulevaisuudessa.

Kuva 44. Soraikon puhdistusta ja virtauksen ohjailua 
Koskenkylänjoen vesistön latvoilla Köylinkoskessa.
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6.4 Koskenkylänjoen pääuoma
Koskenkylänjoen pääuoman koskien kunnostus Ely-keskuksen ja Healfish-hankkeen toimes-
ta on saatu toistaiseksi päätökseen. Kunnostettuihin koskiin on Jokitalkkareiden ja Riista- ja 
kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) toimesta kotiutettu taimenta ja lohta ja ensimmäi-
set luontaisesti lisääntyneet taimenet ja lohet on tavattu.

6.4.1 Yhteistyötä muiden hankkeiden kanssa Koskenkylänjoen pääuomassa
Koskenkylänjoen pääuoman koskia on kunnostettu Uudenmaan Ely-keskuksen toimes-
ta vuosina 2005-2012 toimineissa hankkeissa. Hankkeissa on myös rakennettu kalatiet 
Kuuskoskeen Liljendalissa ja Kartanonkoskeen Porlammilla. Itä-Uudenmaan ja Porvoon-
joen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys on omilla hankkeillaan järjestänyt lohikalojen ko-
tiutusta pääuomiin. Kunnostettuihin koskiin on tehty taimenen ja lohen mäti-istutuksia 
ja hankkeissa on toimittu suunnittelijana ja vastaanottajana maastossa RKTL:n toimitta-
mien kasvatettujen poikasten istutuksissa.

6.4.2 Taimenen luontainen lisääntyminen käynnistynyt
Koskenkylänjoen pääuomien kalastoseurantaa on toteutettu osana kunnostushankkeita 
ja sähkökalastuksista on vastannut RKTL. Lohikalojen luontaisen lisääntymisen käynnis-
tymistä on seurattu vuosina 2010 ja 2012. Näinä vuosina Jokitalkkarit eivät tehneet mä-
ti-istutuksia Koskenkylänjoen pääuoman koskiin, sillä luonnonpoikasia ja mätirasioissa 
istutettuja poikasia ei voitaisi erottaa toisistaan kalaa tappamatta. Vuonna 2012 tutkittiin 
sähkökalastuksin kuusi koskea, joista viidestä tavattiin luonnossa syntyneitä taimenen 
poikasia ja yhdestä myös lohen poikasia (Lempinen 2013). Koekalastuksissa tavatut poi-
kasmäärät olivat alhaisia, mutta lisääntymistä on tapahtunut kuitenkin laajalla alueella ja 
istutusten myötä emokalakanta on vahvistumassa.

6.4.3 Havaintoja Kuuskosken kalatien toimivuudesta
Jokitalkkari-hankkeessa on kerätty havaintoja merivaelluksen suorittaneista kaloista 
Kuuskosken kalatiessä tai sen yläpuolella. Lokakuussa 2013 nähtiin sähkökalastuksen 
yhteydessä kalatiessä ja kalatien suulla kaksi meritaimenta. Kumpikin pakeni syvään ve-
teen, eikä niitä yritetty väkisin pyydystää, sillä kookkaampi kala saattaa saada vaurioita 
sähköstä. Syksyllä 2011 tavattiin Myrskylänjoesta Kuuskosken kalatien yläpuolella kaksi 
meritaimenta (Vainio 2013), joten kalatietä pitkin nousee ylös lohikaloja.

Kuva 45 (AJ). Kosken-
kylänjoen alajuoksulla 
todettiin myös lohen li-
sääntyneen luontaisesti 
(Lempinen 2013). Kuvas-
sa taimen (yllä) ja lohen 
jokipoikanen (alla). Ku-
van yksilöt ovat peräisin 
mätirasiaistutuksista.
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7. Loviisanjoki

Loviisanjoki tuli uutena alueena mukaan Jokitalkkarihankkeeseen vuonna 2012. Aivan tun-
tematon alue Loviisanjoki ei kuitenkaan ollut, sillä Loviisanjoella oli jo useita vuosia tehty 
istutus- tutkimusyhteistyötä Lapinjärven kalastusalueen kanssa. Loviisanjoen keskijuoksul-
le on suunnitteilla perkaushanke ja Jokitalkkarihankkeen toiminta on keskittynyt enimmäk-
seen joen latvoille, mihin perkaushankkeella ei ole vaikutusta.

7.1 Kvarnbacken erinomainen koti taimenelle
Loviisanjokeen taimenen kotiuttaminen mäti-istutuksin on aloitettu vuonna 2010. Paras 
istutusalue on ollut koskialue Kvarnbackenin kylässä. Kosken keskivaiheilla on pato, joka 
nykyisellään ei aiheuta ainakaan merkittävää vaellusestettä. Kosken yläosalla on kunnos-
tustarvetta, mutta alaosalla on luontaisia soraikoita, jotka nykyiselläänkin voivat tarjota 
kohtuullista lisääntymisaluetta taimenelle. Pienimuotoinen soraikkojen kunnostaminen 
on kuitenkin hyväksi, sillä kiintoainetta on vuosien mittaan päässyt soraikoihin kerty-
mään.

7.2 Latvavesissä jo 
kutevia taimenia
Loviisanjoen toinen taimenen 
mäti-istutuskohde sijaitsee 
Rutumin rautatiesillan yhtey-
teen muodostuneessa keino-
tekoisessa kivikossa (kart-
ta kuvassa 46). Lokakuussa 
2013 havaittiin sillan luona 
kudulle valmistautuvia pai-
kallisia taimenia sähkökalas-
tuksen yhteydessä. Kutukalo-
ja ei vielä osattu odottaa, sillä 
mäti-istutuksia oli tehty vasta 
kolmena keväänä. Taimenet 
olivat reilun kolmenkymme-
nen senttimetrin mittaisia ja 
joko hyvin nuoria sukukypsiä 
yksilöitä tai sitten ne olivat 
peräisin alajuoksulle tehdyis-
tä istutuksista. Kutupaikka oli 
enemmän savi- kuin sorapoh-
jainen ja edellyttäisi kunnos-
tamista ennen kuin onnistu-
nutta kutua sopii odottaa.

7.3 Loviisan 
Kaupunginkoskeen voi 
aloittaa istuttamisen
Loviisan kaupungin keskus-
tassa sijaitseva koskialue käy-

Kuva  46. Kartta Loviisanjoesta. Karttaan on merkitty 
raportissa mainitut vesistönosat.
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tiin inventoimassa ja sähköka-
lastamassa ensimmäistä kertaa 
syksyllä 2013. Koskialuetta on 
kunnostettu perkaushankkeen 
yhteydessä 1990-luvulla ja se 
tarjoaa kohtalaista elinaluetta 
taimenelle. Sähkökalastukses-
sa todettiinkin muutaman joen 
yläjuoksulle istutetun taimenen 
löytäneen kodin keskustan kos-
kesta. Vaikka koskea onkin kun-
nostettu, ei sieltä ainakaan enää 
löydy varsinaista kutualuetta. 
Meren läheisyyden takia koskes-
sa esiintyy paljon haukia ja muita 
petokaloja ja siksi kutualueiden 
lisäksi koskeen tulisi kunnostaa 
pienpoikasia varten suojaisem-
paa elinaluetta. Parhaiten tarkoi-
tukseen sopii sairaalan sivulla 
virtaava pienempi koskiuoma.

7.4 Perkaushanketta 
odotellessa
Loviisanjoen keskijuoksun per-
kaushankkeessa edellytetään 
käytettävän luonnonmukaisen 
vesirakentamisen keinoja. Per-
kausalueelle jää Kvarnforsen -ni-
minen koski, joka kunnostettaneen hankkeen yhteydessä. Toteutustavasta riippumatta 
perkauksen vaikutukset ovat suuret perkausalueella ja vähintäänkin työn aikana myös 
alajuoksulla. Kvarnforseniin taimenen kotiutus kannattaa aloittaa vasta kun koski on kun-
nostettu ja perkaus toteutunut tai hanke rauennut. Loviisan keskustan koskeen taimenen 
kotiutus on aloitettu.

Kuva 48 (AJ). Lo-
viisanjoen ylä-
juoksulle teh-
dyistä taimenen 
mäti-istutuksista 
on levittäytynyt 
taimenia myös 
joen alajuoksul-
le.

Kuva 47 (AJ). Loviisan Kaupunginkoskessa pienempi si-
vu-uoma sopii taimenen pienpoikasille. Uomaan tulee 
kivetä lisää suojapaikkoja ja soraistaa pohjaa kutupai-
koiksi.
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8. Taasianjoki 2013

Taasianjoen merkitys taimenjo-
kena on ilmeisesti ollut aina vä-
häinen, sillä läheisen Kymijoen 
on arveltu houkuttelevan vaellus-
kaloja enemmän. Taasianjoessa 
on ollut koskialueita, mutta voi-
makkaan tulvimistaipumuksen 
takia joessa toteutettiin mittava 
vesistöjärjestelytyö 1990-luvulla.
Jokea perattiin ja koskia muutet-
tiin osittain pohjapadoiksi 39 km 
matkalla. Sittemmin pohjapato-
ja on kunnostettu kalastonäkö-
kulmasta uudelleen. Taimenelle 
parhaat alueet sijaitsevat kui-
tenkin lähempänä luonnontilaa 
säilyneissä sivupuroissa.

8.1 Lappbäckeniin 
kunnostettiin kutupaikkaa 
taimenelle

Lapinjärvellä taimenta on ko-
tiutettu jo vuodesta 2008 al-
kaen kahteen sivupuroon, 
Lapp bäckeniin  ja Virmajokeen. 
Näistä kahdesta löytyy enem-
män koski- ja virtapaikkoja 
Virmajoesta ja mäti-istutuk-
sista peräisin olevia taimenia 
on tavattu sähkökalastuksissa 
runsaammin. Lappbäckenissä 
ympäristö ei tarjoa niin paljon 
suojapaikkoja ja taimenen poi-
kaset ovat levittäytyneet laajalle 
alueelle istutuspaikasta alavir-
taan.

Kuva 49. Kartta Taasianjoesta. Karttaan on merkitty 
raportissa mainitut vesistönosat.

Kuva 50. Taasianjoen vesistön 
Lappbäckeniin kunnostettiin ku-
tusoraikkoa vuonna 2013. Kivet 
ja sora tuotiin paikalle jo talvella, 
kun routainen maa kantoi parem-
min kuorma-autoa.
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Lappbäckenin istutuspaikan kunnostaminen ei onnistu helpolla sijainnin puolesta. Pa-
rempi kunnostuspaikka ja tulevaisuuden kutupaikka taimenille löydettiin hieman alavir-
rassa sijaitsevan sillan luota. Kunnostuskohteeseen tuotiin kiviä ja soraa jo talvella 2013, 
jolloin jäinen maa kantoi paremmin raskaita kuorma-autoja (kuva 50). Kunnostustyö to-
teutettiin kaivinkoneella kesäkuussa (kuvat 51 ja 52). Puroon rakennettiin kaksi erillistä 
kivikynnystä, joiden etureunaan kutusoraikot sijoitettiin. Kivillä rakennettiin suojapaik-
koja poikasille ja tuettiin penkkoja virtauksen aiheuttamalta syöpymiseltä. Lisäksi penk-
koja loivennettiin hieman, jotta kiveykset eivät aiheuta riskiä tulvimisen lisääntymiselle 
yläpuolisen sillan kohdalla.

8.2 Mäti-istutukset latvapuroihin aloitettiin

Taasianjoen latvapurot Iitissä ja Lapinjärvellä inventoitiin maastossa vuonna 2012. Koe-
kalastukset saman vuoden syksyllä osoittivat, että latvoilla ei ollut säilynyt luontaisia tai-
menkantoja. Siten taimenkannan kotiuttamiselle haettiin lupa Kaakkois-Suomen ELY-kes-
kuksesta. Ensimmäiset mäti-istutukset tehtiin maaliskuussa 2013 Kontojaan, Kaalijokeen 
ja Raajokeen.

Kuva 52. Valmiin koh-
teen ympärille anne-
taan puiden ja pensai-
den kasvaa takaisin. 
Liian valoisa uoma 
alkaa pian kasvaa 
umpeen kortteista ja 
muista vesikasveista.

Kuva 51.
Lappbäckenissä ei 
juurikaan ole luontai-
sia koskia, joten kutu-
paikka kunnostettiin 
pieneen virtapaikkaan. 
Aluksi uoman reu-
nalle avattiin hieman 
”tulvahyllyjä”, jotta 
kunnostuskohteen 
tulvavetoisuus säilyy 
ennallaan. Kivillä 
muotoiltiin kapeampi 
alivesiuoma ja tuettiin 
penkkoja eroosiolta.
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8.3 Mittava kalakuolema Taasianjoessa heinäkuussa 2013

Taasianjoen keskijuoksulla havaittiin kalakuolema heinäkuussa 2013. Kuolleita kaloja, 
simpukoita ja jopa kuolleita lokkeja havaittiin Lapinjärven Nyforsissa ja siitä alavirtaan. 
Uudenmaan ELY-keskus keräsi alueelta vesinäytteitä, mutta kalakuoleman syytä ei saatu 
selville. Veden happipitoisuus ja pH olivat näytteenottohetkellä normaaleja eikä vesinäyt-
teistä löydetty myrkkyjä. Hapettomuutta esiintyi Lappbäckenissä, varsinaisen kalakuo-
lema-alueen yläpuolella. Vähävetisen Lappbäckenin hapettomuus oli kuitenkin sikalasta 
vuotaneesta lannasta johtunut erillinen tapaus, eikä sen vaikutukset tuntuneet enää Taa-
sianjoen pääuomassa.

Jokitalkkarit sähkökalastivat kolmessa koskessa elokuussa 2013. Ylimmässä Fallforsenis-
sa (kartta kuvassa 49) kalaston määrä oli runsas ja aiemman kalaston kaltainen. Nyforse-
nissa ei ollut sähkökalastettu aiemmin. Kalaston määrä oli kohtalainen, mutta kalamäärä 
oli kuitenkin pienempi kuin Fallforsenissa. Nyforsen oli ylin paikka, missä kuolleita kaloja 
havaittiin. Jokitalkkareiden alimmasta sähkökalastuskohteesta Lapinkylässä ei löytynyt 
kaloja lainkaan.

Syksyllä 2013 suoritettiin myös Ruskeasuon turvetuotantoalueen tarkkailua (Mänttäri 
2013). Tarkkailun puitteissa sähkökalastettiin Lindkoskessa kalakuolema-alueen yläpuo-
lella (katso kartta kuvassa 49). Lindkosken kalasto oli normaali. Seuraava kohde Pekin-
kylässä sijaitsee Nyforsenin ja Lapinkylän välissä ja koski oli täysin kalaton. Tarkkailun 
alimmassa koskessa Holmankoskessa kaloja esiintyi, mutta biomassat ja lajimäärät olivat 
pienempiä kuin kalakuolema-alueen yläpuolella.

Kalakuolema-alueella ravut olivat säilyneet hengissä. Tämä voi selittyä sillä, että ravut 
kömpivät vedestä rannalle olosuhteiden käydessä liian huonoiksi. Pienet ravut eivät vält-
tämättä ole päässeet myrkyllisiä olosuhteita pakoon, mikä voi näkyä parin-kolmen vuo-
den sisällä notkahduksena rapusaaliissa.

Ilmeisesti myrkylliset olosuhteet ovat olleet kestoltaan hyvin lyhyet, mutta täydellisen 
tappavat. Taasianjoen valuma-alueella sijaitsee samanlaisia alunamaita kuin Pohjanmaal-
la. Tällaisen alumaan puhkaiseminen voi tehdä vedestä erittäin hapanta. Happamuuteen 
voisi viitata myös havainnot poikkeuksellisen kirkkaasta vedestä Taasianjoessa kalakuo-
lemien aikaan ja loppukesällä. Ruskeasuon turvetuotantoalueen tarkkailussa vesistövai-
kutukset arvioitiin vähäisiksi. Turpeen nostoa ei silti voi sulkea epäilyksen ulkopuolelle, 
sillä kalakuolema-alue alkoi turvesuolta laskevan Djupbäckenin alapuolelta.

Kuva 53. Luontaista 
sorapohjaa Raajoessa 
Taasianjoen vesistön lat-
voilla. Kutevat taimenet 
puhdistavat sorapohjia 
itse kutuaikanaan, mutta 
pahiten liettyneitä ja um-
peenkasvaneita soraik-
koja kannattaa puhdis-
taa esim. lapiolla silloin, 
kun haluaa palauttaa 
luontaisesti lisääntyvän 
taimenkannan.
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9. Yhteenveto

• Jokitalkkarihankkeen päämäärä on saada taimen lisääntymään luontaisesti mahdol-
lisimman monessa koskessa ja purossa hankealueella. Päämäärän saavuttamiseksi 
istutetaan lohikaloja ja kunnostetaan niiden lisääntymisalueita. Pitkällä aikavälillä 
ratkaisevan tärkeää tavoitteen saavuttamiseksi on kalavesien kokonaisvaltainen hoi-
to ja kalastuksen järjestäminen kestävällä tavalla. Siksi tärkeä osa hanketta ovat mm. 
kalastoselvitykset, kalatietutkimukset, kalastuksen ohjaus ja neuvonta, kalastuksen 
valvonta, hallinnolliset rajat ylittävien kalavesien hoitosuunnitelmien laatiminen, kou-
lulaisyhteistyö ja monenlainen tiedotustyö.

• Jokitalkkarihankkeen oltua käynnissä kaksi vuotta, on istutuksin aikaansaatua luon-
nollista lisääntymistä havaittu 14 eri kohteessa ja kutevia taimenia lisäksi kolmessa 
muussa kohteessa. Koska lukuisissa kohteissa riittävä määrä taimenia on vasta saavut-
tamassa sukukypsyyden, on luontaisen lisääntymisen onnistuminen laajamittaisem-
min seurattavissa hankkeen kolmena viimeisenä toimintavuotena.

• Taimenta on istutettu mätijyvinä noin sataan eri kohteeseen hankealueella tarkoituk-
sena löytää taimenelle soveltuvat lisääntymisalueet. Monesti vaatimattomalta näyttävä 
pikkupuro on osoittautunut sopivaksi elinympäristöksi taimenelle. Toisaalta muuta-
missa erinomaisilta lisääntymisympäristöiltä vaikuttaneissa kohteissa istutustulokset 
ovatkin olleet heikompia. Esim. syy siihen, että taimenet eivät menesty välittömästi 
järvien alapuolella saattaa olla se, että hellekausina järvistä puroihin purkautuva vesi 
on liian lämmintä.

• Kalateiden hyvä toimivuus ei ole itsestäänselvää, vaan kalateiden toimintaa tulee seu-
rata ja on oltava valmis tekemään parannuksia kalatiehen tai sen houkutusvirtaamiin. 
Esimerkiksi Porvoonjoen Strömsbergin kalatien toimivuutta on selvitetty viimeisten 
kymmenen vuoden aikana ja on käynyt ilmi, että kalatie ei toimi toivotulla tavalla. Täs-
sä raportissa on tuotu esille tarvittavat kalatien rakenteelliset muutokset kalatien saa-
miseksi parempaan toimintakuntoon.

• Toimintakuntoisetkaan kalatiet eivät täytä tarkoitustaan, mikäli vaelluskalat eivät 
pääse nousemaan jokiin suistoalueiden voimakkaan kalastuksen takia. Riittävän te-
hokkaat oikea-aikaiset toimet kalastuksen rajoittamiseksi jokien edustojen merialu-
eilla ovat välttämättömiä vaelluskalakantojen olemassaololle. Jokien edustoille on 
säädetty eritasoisesti kalatusrajoituksia eivätkä suojelutoimet ole riittäviä kaikkialla. 
Vaelluskalojen kutuvaelluksen turvaaminen merestä jokiin vaatii tiukempia suojelu-
toimia. Erityisesti jokien pitkillä ja kapeilla suistoalueilla, jotka suppilon lailla keräävät 
nousukalat merialueelta pienille alueille, on niiden pyynti liian tehokasta. Vasta jokiin 
päästyään vaelluskalojen turvana on kuturauhoitus.

• Sipoonjoessa, Mustijoessa ja Porvoonjoessa on säilynyt kussakin hyvin paikallisesti 
esiintyvät alkuperäiset  taimenkantansa. Jokitalkkarihankkeessa ei tehdä istutuksia 
kyseisten kantojen esiintymisalueille vaan toteutetaan toimenpiteitä alkuperäiskan-
tojen vahvistamiseksi ja elinalueiden laajentamiseksi.

• Vaikka taimen on keskeinen osa ja symboli Jokitalkkarihankkeelle, hyötyvät muutkin 
arvokkaiksi koetut kalalajit ja ravut hankkeen toimenpiteistä.

• Huolimatta siitä, että uusien kalakantojen kotiuttaminen vaatii suojelutoimia, on 
hankkeen päämääränä parantaa kalastusmahdollisuuksia virtavesissämme.
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Tarve kalateille Suomessa on suurl, jotta kalat pllllslsivit nousemaan kosklssa ja joissa. Kuvassa Stromsber,!Jinkoskella sahkokalastavat blologl, tutklja Mlka Henriksson, tolmlnnan-
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kalakantoja jokiin ja ko kiin 
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JokitalkkaFi ·pyrkii kestavaan kalatalouteen 

Taimen vlihtyy kovlssa virroissa. Sita on istutettu lta-Uudellamaal
la moniln joklln, eslmerk1ksi Porvoonjokeen, Mustijokeen ja Mant
salanjokeen. 

Luontai-.......-;~::, .. -~ 
kantojefl 
sailyttaminen vaati 
paljon suojelua 

~Laura Heino LmJ ·:"·"''""'"'"''"""''' 
PORVOO I lta-Uudenmaan ja 
Porvoonjoen vesien- ja ilman
suojeluyhdistys ry julkisti eilen 
Jokitallckari-hankkeen vuosira
portin. Julldstamisen yhteydes
sli slihk.okalastettiin Porvoon 
Stromsbergink.oskessa ja esitel
tiin kalatien niskalla oleva tutki
musrysa. 

Itilisen Uudenmaan jokiin on 
kehittymassa elinvoimaisia tai
menkantoja. Jokitalkkari-hank
keessa on ensimmaista kertaa 

~bltkalt~n~n 
~~*unta, 
litin kunta Karkolan 
kunta, lahden kaupunki, 

lapinjarven kunta,loviisan 
kaupunki, Myrskylan kunta, 
Mantsalan kunta, Pornaisten 
kunta, Porvoon kaupunki, 
Pukkilan kunta, Slpoon 
kunta, Lahti Aqua Oy, 
Nastolan vesihuoltolaitos, 
Orimattilan Vesi Oy, Porvoon 
vesi, Koskenkylanjoen 
kalastusalue,lapinjarven 
kalastusalue,loviisan 
kalastusalue, Mantsalan
Pornaisten kalastusalue, 
Pernajan kalastusalue, 
Porvoonjoen kalastusalue, 
Porvoonseudun kalastusalue, 
Ruotsinpyhtaan kalastusalue, 
Sipoon kalastusalue, Borealis 
Polymers Oy, Fortum Oy, 
Mantsalan Sahko Oy, Neste Oil 
Oy, Porvoon Energia Oy seka 
Uudenmaan ja Hameen ELY
keskusten kalatalousryhmat. 

Suomessa lahdetty Jaaja-alai
sesti palauttamaan menetetty
ja lohikalakantoja - menetel
mallli, joka myos toimii. 

-Olemme istuttaneet sato-

Porvoonjoen Stromsberginkosken kafatien toimivuutta tutkitaan kuvan rysan avulla kalatien niskalla. Kuvassa toiminnanjohtaja ja tut
kija Tero Myllyvirta, biologi ja tutkija Mika Henriksson sekii hankekoordinaattori Sampo Vainio. 

jatuhansia taimenen ja lohen 
mlHijyvlia matirasiamenetel
maa kayttaen. Matijyvina istu
tetut taimenct ovat monin pai
koin kehittyneet luontaisesti li
saantyviksi kannoiksi ja tairne
nia loytyy yha useammasta pu
rosta ja pienvesistiista, kertoo 
toiminnanjohtaja, tutkija Tero 
Myllyvirta 

Loh ikalojcn kutualueiden 
kunnostustyot ovat tiirkea osa 
hankctta. Toita tehdaan vaeJlu-

sesteiden poistarniseksi, jotta 
vaeUuskalat paasevat uimaan li
s~U!ntymiskoskiinsa. Jokitalkka
ri-hanketta 2012- 2016 rahoittaa 
30 tahoa yhteisena paamaara
na lohikalakantojen palautta
rninen alueen jokiin. 

- llankkeen paamaarana on 
kestliva kalatalous, jossa jaloka
lakannat lisiilintyvat luonnos
taan virtavesisslimme. Mene
telma on sovellettavissa myos 
muualla kuin Suomessa, han-

kekoordinaattori Sampo Val
nlo sanoo. 

Lisaiintylikseen on vaellus
kalojen paastava nousemaan 
lisalintymisalueillaan koskiin. 
Jotta tama onnistuisi, on vael
lusreittien pullonkaulat kartoi
tettu ja esteita poistetaan. Joki
talkkarit tekevat toitli, jotta lo
hikaloilla on lisalintymisaluei
na toimivia koskia. Koskikoh
teita on talkoovoimin entisOity 
ja kunnostettu. Useita kunnos-

tuksia ja soraistuksia on laitettu 
alulle. Viime vuonna kunnostct
tiin kutu- ja poikasaluetta tai
menelle Palojokeen. Porvoon
joen Myllylassa tehtiin rnittavaa 
padon muutostyota luonnon
kosken vesittlimiseksi taimc
nen lisiilintymisalueen aikaan
saamiseksi. Sipoonjoen Pilvi
jarvenpuron pohjapato luon
non mukaistettiin ja Mustijocn 
Brasaksen kala tie soraistcttiin. 



Aexperter tittar 
noga pi fiskvigen 
i StrOmsberg 
• Pa en knapp manad har over tusen vimmor fastnat i ryssjan 
som ligger ovanfbr ftskvagen i Stromsberg. Ett gott tecken. 

BORGA.Foreningen vatten· och na
turvard i Ostra Nyland och Borga har 
redan i tio ars tid arbetat for att ater
stiilla laxfiskstammen i Borga a. For· 
eningens malar att skapa forutsiitt· 
ningar for laxen att vaodra iinda till 
Stangelasen for att leka. 

Fiskvagar har byggts pa flera stal
Ien ian. Den aUra forsta i Stromsberg 
for mera an tio Ar sedan. Kraftverket 
och forsen i Stromsberg ar det forsta 
och det mest avgorande hindret for 
fisk som viii vandra norrut. 
-I Ar ska vi folja med om fiskva· 

gen i Strornsbergverkligen fungerar. 
Det kan banda att omradet som ska 
lockavandringsfisken in i fiskvagen 
oor ligga narmare forsen. Om det vi
sar sig att f'tskvagen integer den nyt· 
ta som efterstriivas. maste den om
skapas, sager foreningens verksam
hetsledare Tero Myllyvirta. 

Foreningen bar lagt ut en ryssja 
ovanfOr forsen for att komma under· 
fund med om vandrlngsfisken hittat 
fiskviigen och utnyttjat den. Nagon 
lax, oring eller sik bar inte fangats 
bittills - av naturliga skiil. De vand
rar forst pa hosten. Men vimmorna 
harvarit ivriga. Under de fyra veckor 
ryssjan Jegat i vattnct har forcningcn 

Aglrdskarlarna 

• Femarigt projekt 2012-
2016 med trettio finansiarer. 

• Drivs av Foreningen vat
ten- och luttvard for astra 
Nyland och Borga a. 

e Ska ge ostnylandska aar 
den natvrliga laxfiskstam
men tillbaka. 

• Askar med hundratvsen· 
tals orings- och laxrom har 
satts ut 

e Romkornen har pa manga 
hall utvecklats till fisk som 
forokar sig naturligt_ 

kunnat riikna in over tusen vimmor. 
-Vim man iir mycket god matfisk. I 

Estland anses den vara en delikatess. 
Vattenkvaliteten iAn har blivit biitt

re sedan Lahtis slutade med att sliip
pa ut sitt avloppsvatten ian. God vat-

tenkvalitet iir till exempel en av fOr
utsattningaroa for en naturlig lax· 
stam. Iktyonom Sampo Vainio bar 
kunnat rakna in over trettio olika 
fiskarter ian. 

Han, Tero Myllyvirta och forska
ren Mikael Henriksson provflskar i 
fiskviigen. Pa en kort stund har det 
fangat in tolv olika arter. Bland dem 
f'tnns en liten oring. 

-Den har fettfenan kvar. Det bety
der att den antingen hor till det na
turliga bestandet eller ar ett resultat 
av de romkom i askar som rorening
en lagt uti vattnen. PA utplanterad 
laxfisk iir fettfenan oortklippt, sager 
Sampo Vainio. 

Till fangsten hor ock.sa en niss-
6gefisk. 

- Den har okat och ar ett tecken 
pa battre vatten. Den ar kanslig for 
avloppsvatten, sager Sampo Vainio. 

Overvakning 
Jokitalkkarit (Agardskarlarna) he
ter det projekt som foreningen for 
tillfallet arbetar inom. Det femari
ga projektet pagAr till utgAngen av 
2016 och finansieras av trettio olika 
instanser. Projektet omfattar sju aar 
i ostra Nyland. Den barande tanken 
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iir att komma ifran utplantering av 
f'tsk och ge forutsiittningar fOr ett lax· 
fiskbestand som forokar sig pa na
turligt satt. I fjol satte man ut bund· 
ratusentals romkorn av oring och 
lax i romaskar pa attio platser i sex 
av aama. Planteringen Iyckades bra. 
Sa gott som all a romkorn kliicktes. 

-En annan viktig del av projektet 
iir overvakningen. Hittills harman 
friimst overvakat havsomrddena, 

men nu ska Juha Niemi ocb jag se 
till att fisket i Aarna pa Ostra Nylands 
fiskeomrade och Borga-Sibbo fiske
omrade blir effektivare ocb profes
sionellt. Vi kontrollerar till exempel 
att fisk som inte Miler mattet fang
as eller att fridlysningsliderna foljs. 

Maj-Loulse Wllkman 
!'1'1~ IOI..ISC Wl lkman llbl f 020 756 96)4 



ORIMATTILA 
Pila Kujala 

Vuoden 2012 alttsta Ita-Uu
derunaan ja Porvoonjoen 
vesien- ja ilmansuojeluyh
distyksen tyOntekij~t oval 
aloittaneet Jokitalkkari-toi
minnan. Mihin hankke~lla 
pyritUn? 

Mlsta Jokltalkkarl-hank
keessa on kyse, lti-Uuden
maan Ia Porvoon)oenveslen
Ja llmansuo)eluyhdlstyksen 
toimlnnaniohtala Tero Myl
lyvlrta? 

Hanke on oikeastaan 
edella aikaansa. Aiemmin 
lohikalojen kalastusta on 
yllapidetty keinotekoises 
ti istuttarnalla jokiin lai~ 
tol<.sissa kasvatetttija ka· 
loja. Istutetut kalat pUty
\1\t suoraan saaliiksi, ei~ 
kalakannan lisruintymisUi 
ehdi tapahtua. Hankkeen 
tarkoitus on palauttaa ai
kanaan menetetyt lohika ... 
lakannat itaisen Uuden
maan kautta Suomenlah
teen laskeviin jokiin is
tuttamaUa kal~t.jo mati
valheessa. Hanke toimii 
iUUsen Uudenmaan jll ete
Hiisen PMjat-Hameen seu
dulla. Painopiste on kestfi-

AUS 

v:i..'>'\li kalataloudessa. 

13M ttl Jokltalkkarl tekee7 
Jokitalkkari on moni

toimi ihmlnen, joka tekee 
oikeastaan Iaidasta laitaan 
viihiin kalkkea kalakan
tojen hoitoon ja kehltta
miseen liittyv!la. Tstutam 
me mtHili ja kunnostamme 
koskla, jolta kalat pl!lislsi
vat nousemaan jokiin. Seu 
raamme ja lutkimme ka 
lojen k~tytH1ytymisUl ja esi· 
merkiksi sita, miten pol
kaset ovat ka.waneet. Suu
ri osa tyOst!l on ka1ateiden 
toiminnan kunnossapitoa. 

Kulnka monta Jokltalkka· 
ria hankkeella on 7 

Meit!l talkkareita on nel
jll. 
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Jalokalat 
palautumassa 

jokiin 
Taimen lisaantyy entistii puhtaammassa 

Porvoonjoessa 

Jokita/kkarit osallistuvat poikasistutusten suunnitteluun ja toteu
tukseen. 

Mikael Henriksson, Sampo Vainio ]a Tero Myllyvirta sahk6/calas
tivat Virenojalla. 

JUHOKIURU 
Yirenoja 

Jalokalojen palauttaminen jo
kiin on myotiituulessa. uskoo Te
ro MyUyvirta Itii-Uudenmaan ja 
Porvoonjoen vesien-ja ilmansuo-

, jeluyhdistyksesta. 
Menetettyjli lohikalakantoja 

palautetaan jokiin itllisella Uu
dellamaalla Jokitalkkari-hank
keella. 

Nehvuotinen hanke julkaisi 
kesloviikkona valiraportin en
simmliiselti vuodeltaan. Ulko
maillakin kiinnostusta herlittli
neen hankkeen menetelmili esi
teltiin eiten Virenojan Myllykul
mankoskessa. 

Mlltirasiassa jokiin istutetut 
taimenen ja lohen matijyvlit ovat 
monin paikoin kehittyneet luon
taisesti lisUntyviksi kannoiksi. 
Taimenia loytyy yhii useammas
ta purosta ja pienvesistosta. 

- Jos matijyvista kuoriutuneis
ta poikasista on ensimmliisena 
syksynli tallella kymmenen prO" 
senttia, on tulos byvll Se on sama 
suhde kuin luonnossa, iktyonomi 
Sampo Vainio sanoo. 

Hankkeessa myos kunnoste
taan lohikalojen kutualueitaja py
riUilin poistamaan kalojen vaellu
sesteitli. 

f.nsimmliinen este kalojen nou
semiseen Porvoonjoessa on Ton-

ORIMATriLAN SANOMAT 

Sampo Vainio Iaski kirjolohen takaisin Porvoonjokeen. 

nonkoski. Myllyvirta ai.koo jat
kaa tyota kalatien saamiseksi 
TlSnnMn. 

- Paine kalatielle on selkeli. 
Asiaa vied!Ui.n eteen pain. Uskon, 
etta se onnistuu, kun asenne luon
nonkalakantoihin on muuttunut, 
Myllyvirta sanoo. 

- Vii me vuonna ympliristomi
nisteri6n uusi kalastrategia linja
si, etti kestlivlili kalataloutta on 
saatava. Mielestini jokia ei olisi 
koskaan saanut sulkea, han jat
kaa. 

Laitoskalat 
eivit selviii 

Hankkeen kantava ajatus on se, 
etta istutusten avulla luotu kala
kanta alkaa lislilintyli ja tuottaa 
kalastettavaa itsest1ilin. Aiem
min kasvatetut ja sitten istutetut 
kalat on kalastettu nopeasti pois 
joista. 

Luonnollisen jalokalakannan 
palauttamisen alue laajenee ja 
uusia matilaatikoita asennetaan 
jatkuvasti. 

- Tanii vuonna meillti on kah
deksan istutuskoskea. Kestlia 4-5 
vuotta, etta taimenkanta on lislilin
tymiskypsa. MlitijyvasUl kasva
neilla kaloilla on kaikki ominai
suudet selvitii, toisin kuin laitos
poikasilla, Myllyvirta kertoo. 

Vuosikymmenia viljellyt ka
lalajit ovat jalostuneet vtt§r§§n 
suuntaan, lis!ia Vainio. 

Myllyvirta buomauttaa, etta 
luonnollinen jalokalakanta lisaa 
myos jokialueiden virkistysar
voa. 

Myllykulmankoskesta 
nousi sirkili 

Keskiviikkona mliti-istutuksen 
tuloksia tarkkailtiin slilikokalas
tuksen avulla. Kova virtaus ja 
rankkasatetsta samentunut vesi 
vaikeuttivat slihkokalastusta Myl
lykulmankoskessa. Sampo Vaini
on tainnuttamina Myllyvirran ja 
Mikael Henrikssooin haaveihin 
jai paljon s1irkili, joitain ahve
nia ja kivennuoliaisia. Myllyvir
ta nappasi my6s yhden istutetun 

vajaan kilon painoisen kirjolohen. 
Sen poi.kaset eivlit selvi§ ensim
maisestlikrum talvesta. 

- Koska se on vieraslaji ja pit
k!ille jalostettu. Totsaalta niiden 
istuttaminen on turvallista, kun ne 
eivlit sotke luonnonkantoja, Vai
nio kertoo. 

Vuosiraportin mukaan Lohi
kalojen poikasilla oli hyv§ vuosi 
etenkin pienissa puroissa. Satei,
sen kesan takia pienissiikin pu
roissa sailyi kohtalainen virtaa
ma ltipi vuoden. 



Aki Homma ohjaili kavinkonetta, ja Sampo Vainio neuvoi, mihin kivet t iputetaan. 

Mintsilin vesistOihin 
halutaan taimenkanta 
MyostapUi
ravun 
luonnollista 
kantaa 

, halutaan 
kasvattaa. 

Olli-Pekka Lehtinen 

Miksi ihmeessii Joutsjiirvestii 
laskevaan Omitto-ojaan hei
telliiiin kaivinlconeella pikku
kiviii, ohikulkijat ihmetteliviit 
tiistaina-

"Syy" oli Jukka Vainion, han 
vetaa Miintsliliin alueella Jo
kitalkkarit-hanketta. 

· ukivea ja isompaakin 
murikkaa filsketaan veteen, 
jotta Miintsliliin vesfstmhln 
saataisiin muodostettua Juon-
~tainlwkanta. 

- Istutamme tahiin ensin tai
menen poikasia, mutta myo
hemmin on tarkoitus laskea 
veteen vain matiii, josta kanta 
liihtee muodostumaan luon
nonmukaisesti, Vainio kertoo. 

Taimen on laatu.kala, joka 

toimii hyvin mittarina vesis
ton laadulle. 

- Yleensii taimenta pidetiiiin 
vain Lapin kirkkaiden purojen 
kalana, mutta kylla sille same
ampikin vesi kelpaa, kunhan 
perusasiat ovat kunnossa. 

Kovinkaan suuresta kannasta 
ei puhuta Yksilomaarii tulee 
jlHimaan muutamaan sataan. 

Yleensa 
taimenta 
pidetaan 
vain Lapin 

, kirkkaiden 
purojen kalana. 
Jukka Vainlo 

timetrin taimenet kuuluu 
heittaa takaisin veteen, Vai
nio neuvoo. 

Kanta jiiii kuitenkin pienek
si, eli arvokala toimii hyviina 
houkuttimena Miintsaliiiin 
kalastamaan. 

Tavoitteena olisi saada myos 
tiipliirapu.kantaa levitettya, 
mutta tiista Vainio ei viela us
kalla luvata mitiiiin. 

- Meillii on liki kolrnekym
mentii rahoittajaa, joistasuu
rimpina toimiiMiintsiiliin kun
ta seka Miintslilii-Pornainen 
alueen kalayhdistys. 

Kaivinlcone siirtelee kevyes
ti isojakin kivilohkareita. Pui
koissa Ak:i Homma siirtelee 
kiviii niippiiriisti. 

- Aki tekeevahiin hienosaa
toa kalvinlconeella, kun se on 

Eikii hiitikoidii.Kymmenen- paljonkevyempaa. Menemme 
vuotinen projekti on vasta la- vielii talkoovoirnin siistirniiiin 
hes~~a puoliviiliii, eli jos ja siirtiimiiiin kivia, tarkoitus 
talmen haluaa blastaa,liJl; on saada paikasta luonnolli
p@e_lii·-~-~~~--~..:...=: ~n, ettei ihmisen 

Taimen viihtyy virtaavissa jlillcfn~okertoo 
paikoissa, joissa on paljon suo- Mutta paapainona on tieten
jaavaa kivea, syvennyksiiiseka kin taimenen elinympiiristo. 
lehvistoa ymplirilla. Myos t ulvamahdollisuudet 

Kalapaikaksiniiistapesimli- on pidettava mielessa - ve-
paikoista ei onneksi ole. den vittauksen kanssa on ol-

Alamittaiset, aile 40 sent- tava tarkkana. 

Kivia ropisee veteen, tavoitteena saada virtauksesta sopiva paikka taimenen kasvuymparistoksi. 
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Porvoonjoen kaloja on turvallista syoda 
Kalakannat ovat kasvaneet ja veden laatu parantunut, 
mutta tavoitteeseen on viela matkaa 
ELINA VENTIOLA 
Orimattila 

Porvoonjoen kalak.anta Ja muu 
eliosto ovat monipuolistuneet 
merkittavllsti viimeisen kolmen 
vuoden aikana. IUi-Uudcnmaan 
ja Porvoonjoen vesien- ja ilman
suojeluyhdistyksen teettamli ka
latarkkailu kertoo, etta vcsistoo 
kunto on parempi kuin kcrtaa
kaan aiempien tarkkailukausien 
aikana. 

Kalalajisto on runsastunut eri
ty•sestt Orimattilan ja Pukkilan 
jokiosuuksilla. Kaloja tavataan 
parhaimmillaan 33:a eri lajia, ja 
myos vaativammat kalalaJit viili
tyvlit joessa. 

- Jos jalokalat viihtyvat joessa, 
muutkin kalat yleensa viihtyvat, 
sanoo vesicn- ja ilmansuojeluyh
distyksen toiminnanjohtaJa Tero 
Myllyvirta. 

Muun muassa Johikalojen kanta 
on kasvanut. Sarkikalojen osuus 
sen sijaan on vlihentynyt suhtees
sa muihin lajeihin, mika tarkoit
taa vesiston laadun paranturnista. 
S!irjet sekoittavat ravinteita ve
teen ja aiheuttavat osaltaan ve
sistojen rehevoitymista. 

Piiistoistl huolimatta 
kalat syotiiviii 

Porvoonjokeen lasketaan suuri 
m!liira asuinalueidcn, teollisuuden 
ja maatalouden p1Uistoj1i. Piilistot 
ovat Myllyvirran mukaan enem
mlin pohjoisenjokialueen ongel
ma. Orimattilalla on huomatta
vat palistot, kun taas eteHimpaa 
ei juurikaan kulkeudu jiitcvettli 

tus on siirretty Mantsalan hoidct
tavak.si. 

Porvoon]oki kuormtttuu emten 
sate1sma aikoina, jolloin maata
Jouden ravinteikkaat vedet kul
keutuvat jokeen. Maatalousvedet 
tuovat jokeen typpea ja fosforia, 
mutta virtaavassa vedcssii niiden 
vaikutus niikyy viihemmiin kuin 
jarvissa. 

Jateveden puhdistusta lisiia
malla JOkiveden Jaatu On paran
tunut, ja enstmmaist!i kertaa vc
sistotarkkailussa ei havaittu kalo
jen makuvirhe1t1i. 

- Makuvirhciden puuttuminen 
tark01ttaa sitii, etta Porvoonjoen 
kaloJa saa vapaastt syoda, Myl
lyvirta sclittaa. 

Porvoonjoen vetta ei silti edel-

leenkaan votjuottaa elairnille, ei
ka stta kannata kayttaa kasvimai
den kasteluun. 

Uv-valosta 
Porvoonjoen pelastus 

Euroopan Umonin direktitvin 
mukaan Porvoonjoen tulisi ol
la hyvassa tilassa vuoteeo 20 15 
mennessa. Myllyvirta pitaa tavoi
tetta mahdottomana, silla joki ei 
myonteisista muutoksista huoli
matta puhdistu tarpceksi nope
asti. 

Nopeampia tuloksia haetaan 
ultraviolettisllteilyn avulla. Lab
den kaupungilla on velvollisuus 
puhdistaa Porvoonjokeen Iaske-

miaan j!itevesia, ja suunnitteilla 
on alkaa puhdistaa ulosteperlii
sia suolibakteereita uv-valolla. 
Uv-sateily vaurioittaa bakteerien 
DNA:ta ja estali niiden lisaanty
misen. 

Lahden jatevesilupa on kui
tenkin poikinut valitukset useilta 
Porvoonjoen kunnilta, mikli saat
taa siirtaa uv-puhdistusta vuosil
la. 

Porvoonjoen kalataloudelli· 
seen yhteistarkkailuun ovat osal
listuneet Myllyvirran lisliksi Mi
kael Henriksson, Sampo Vainio 
ja Juba Niemi. Tarkkailuvelvol
Jisia olivat vuosina 2010-2012 
Lahti Aqua Oy sekli kunnat Hoi
lola, Nastola, Orimattila ja Puk
kila. 

jokeen. Pukkilassa vedeopuhdis- Porvoonjoesta liinii ke\•iiiinii pyydettyjli lahnoja. 
--------~--~------~--+--------~--------------..... --~------~--------



Vattenkval iteten battre, men 
mycket finns annu att g6ra. 

I 
I 

,_......,,___,___.~~~~~FOT-0: EVY NICKSTROM l 
80RGA Det ser j u inte sa grumligt det i an har bade okat och breddats. ! 
ut, sager aldre forskare MikaeiHen- Men fast vattnet nu mllr battre an I 
riksson niir han visuellt viirdcrar det gjort pa decennier finns iinnu I 
ett vattenprov taget fran bottnen av mycket att gora for att forbiittra till- 1 

Borga a i stadens centrum. En farsk stilndet. De stOrsta syndarna ar stii- I 
utredning over vattenkvalitcten ian derna liingrc norrut tangs med An. 
stooer asynen. eftersom fiskebestan- Sk11n 4 I 
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Alit bittre vatten • Borgi 
• Smakjuryn 
har sagt sitt. 
Vattenkvalite
ten i Barga a 
paverkar inte 
langre smaken 
pa fisk jamfort 
med fisk fran 
havet. 

smtGA En farsk fiskeriekonomisk ut
redning over Borga a visar att vatten
kvaliteten blir alit biittre iAn. Det iir 
foreningen for vatten och luftvArd i 
Ostra Nyland och Borga a som har 
fardigstiillt rapporten. 

-Tack vare den biittre vattenkva
liteten har fiskebestandet iAn bade 
okat och breddats. Kiinsliga flskar 
som stensimpa finns igen allmiint, 
sager fi:ireningens verksamhetsleda· 
re Tero Myllyvirta. 

Han berattar att foreningen har 
undersi:ikt tillstandet i Borga a i i:iver 
203.rs tid. 

-Vi undersi:iker fd.gan ur mAnga 
olika synvinklar. Vi inte bara riiknar 
fiskar och kriiftor utan undersi:iker 
ocksa smaker. hur invAnare och fri
luftsmanniskor upplever an samt 
hur bottendjuren mAr. 

Undersi:ikningen visar att vattnet 
nu mar battre lin det nagonsin gjort 
under den tid som foreningen gran
skatan. 

- Men dA vi bi:irjade var liiget uru
selt, och det finns nog annu myck
et att gora for att forbattra tillstAn· 
detian. 

Upplevs som renare 
En intressant kvalitetsmatare i un
der80kningen ar en lukt· och smak
test som gors med gadda som fls
kats i havet och pa olika stiillen i 
Borgaa. 
- Enligt var testjury skiljde sig fis

karna fran olika stiillen inte mark· 
bart i smaken. Vid den fi:irra under· 
50kningen smakade fiskar som fang
ats vid de mest belastade omn\dena 
i an klart siimre. 

Forskningsresultaten stOds av in
tervjuer med fritidsfiskare och an
dra som ror sig vid An. 
-De upplever an som renare lin ti

digare. Tack vare att bottendjuren 
nu mar battre har till exempellax

...fiskar igen mera f6da till sitt forfo
gande. 

For att fa i:iringsbestAndet att viixa 

genom egen fortplaninganviinds nu
mera lador med befruktade rom
kom. 
-De lever forst i skydd i lad an och 

niir de blir sti:irre slapps de ut. Avsik
ten iir att de ska atervanda fi:ir att le
ka till samma plats, sager Myllyvirta. 

Mycket fisk i ~n 
Niir man exempelvis pa kraftverks
bolag sager att det inte bebi:ivs nagra 
fisktrappor eftersom det inte fmns 
nagon fisk i en a har de enligtMylly· 
virta oftast helt fel. 

- Till exempel i Borga a finns det 
hela 33 fiskarter, sager han. 

Han beriittar att niir motsvarande 
undersi:ikning gjordes forra glingen 
for tre ar sedan frnpperades man av 

hur mycket biittre livsbetingelser
na hade blivit fi:ir fiskar, kriiftor och 
bottendjur. 

- Niir den har undersi:ikningen vi
sar samma sak kan man dra slutsat· 
sen att foriindringen ar verklig. Nu 
iir fragan vad som ska goras for att 
ytterligare fi:irbiittra situationen. 

Mindremort 
En viktig faktor bakom att vatten· 
kvaliteten i Borgllll kraftigt forsim
rades pA 197(}-talet var okade ut
slapp av avloppsvattcn. 

- Da Lahtis fick tillstand att leda 
ut sitt avloppsvattnet i BorgA :\ 1976 
blev man tagen pa sang i Borga, sa
ger Myllyvirta. 

Han berattar att reningsverket 

fungerade osakert till en bOrjan. Det 
var dessutom felplanerat och dar
for uppstod det ofta stora avlopps
vattentoppar som hArt gick at bot 
tendjuren och fiskama. 

- Forst 1995 byggdes en stor bas· 
sling vid avloppsvattenverket som 
gjorde att toppama kunde undvi· 
kas. 

Sedan dess har vattenreningen 
och danned vattenkvaliteten i an 
forbattrats. Till exempel ammoni
umkvave, som iir ett direkt gift. har 
omvandlats till andra kvaveformer 
som gjort art den giftiga effekten for· 
svunnit 

En fOljd av att vattnet blivit friskare 
iir att andelen mortfJSkar klart har 
minskat i An. 

- Det som ar speciellt skont ar att 
niir vi undersi:ikt fiskyngel i Lahtis· 
trakten ser man att de inte Uingre li· 
der av deformationer, vilket var le
gio fi:ir inte sllliinge sedan. 

VIII se stora steg 
Reningen av niiringsamnen iir sA ef
fektiv i dagens avloppsverk att det 
enligt Myllyvirta inte iir sA stor ide 
att ytterligare skiirpa den. 
- Diiremot kunde det nu vara bra 

an bi:irja hygienisera avloppsvatt
net i avloppsvattenreningsverken 
liings Borga. Det viii saga det utga· 
endc vattnet sku lie bestralas med 
UV·stralning fOr att ta kAI pa tarm· 
bakteriema. 

Enligt Myllyvirta kostar sAdana 

LIV I VATTNET. Tero Mylly
virta alskar vatten och har 
form:men att fll arbeta med 
det pll heltid. Fast det nu ser 
ljust ut for vattenkvaliteten 
i Borgllll finns det enlist ho· 
nom andll mycket kvar att 
g()ra. FOTO £VV NICKSTROM 

Flskarter 

33 l 
~skarter finns i Borgllll. J 

Bottendjur 

r e Lev~r pll bottnen av alvar, 
liar, backar och diken. 
----- ---
• Blotdjur och kraftdjur till
bringar hela sitt liv i vattnet 
medan mllnga insekter for
driver larvstadiet i vatten 
som slandor och myggor. ' 
-------
• Vattenkvaliteten inverkar 
pll forekomsten av olika 
arter och dartor llterspeg
las tillsMndet; vattendrag 
och sjoar i bottendjurens 
artsammansattning. 

• Uingd: 143 km: 

• Avrlnningsomrlldets areal: 
1270 kvadratkllometer. 

• vattenflooet i medel
tal:11,7 kubikmeter per 
sekund. 

• Akerareal: 30 procent 

• Andel sj6ar: 1,34 procent 

• De storsta sj6arna: Mallus
joki, lsojarvl och Sahajarvi. 

L 
system inte speciellt mycket, to
talt kanske nagra hundratusen eu
roperar. 

-Men det skulle vara av avgoran· 
de betydelse for ans valbefinnande. 

Ett annat problem iir att andelen 
renat avloppsvatten kan utgora half
ten av vattnet ian under sommarens 
torra perioder. 
- For att oka vattentiOdet kunde 

man dA ta utspadningsvatten fran 
exempelvis Vesijiirvi. Men det ar ju 
inte heller gratis, sager MyUyvirta. 

Han sager att han hac jobbat sa 
lange med Borga a att han nu sku l
Ie vilja se stora steg framat ide hac 
fiigoma. 

-Men besviirsfrAgoma kan fordro
ja de bar atgiirdema med flera Ar, 
suckarhan. 




