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ESIPUHE

“Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle 2007-2011” oli itäisellä Uudellamaalla ja Päijät-Hämees-
sä virtaavien jokien kalatalouden edistämishanke. Hankkeessa olivat mukana Sipoonjoen, Mustijoen-
Mäntsälänjoen, Porvoonjoen, Ilolanjoen ja Koskenkylänjoen vesistöt.

Hankkeen tavoitteena on ollut luontaisesti lisääntyvien lohikalakantojen palauttaminen hankealueen 
virtavesiin.  Hankkeessa tärkeimmässä roolissa oli taimen, joka on hankealueen alkuperäinen lohika-
lalaji. Hankealueella tavataan lohikaloista myös harjusta, lohta, vaellussiikaa ja puronieriää, joilla 
kaikilla on mahdollisuus luontaiseen lisääntymiseen hankealueen virtavesissä.

Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeessa on lohikalojen istuttamisessa käytetty ja kehi-
tetty maassamme uudenlaista menetelmää, mätirasiaistutusta. Alkujaan Yhdysvalloissa kehitetty mä-
tirasiaistutus on saatu toimimaan hankealueen olosuhteissa. Mätirasiaistutuksen etuja ovat kalojen 
laitoskasvatuksen haittojen välttäminen ja se, että mätirasioita on voitu jakaa laajalle alueelle niihin 
kohteisiin, missä poikasilla on parhaat luontaiset edellytykset menestyä.

Hankkeessa tärkeää on ollut yhteistyö paikallisten asukkaiden kanssa. Asukkaat ovat osallistuneet 
hankkeen erilaisiin toimiin talkoilla. Hankkeen toiminta on paljolti suuntautunut pieniin virtavesiin, 
sivupuroihin ja latvavesiin. Näissä kohteissa talkoilla saadaan aikaan merkittäviä parannuksia ja usein 
lohikalojen parhaat lisääntymisalueet sijaitsevat juuri pienissä virtavesissä.

Istutuskohteita on kunnostettu perkausten jäljiltä takaisin kohti kalaston vaatimaa luonnonmukaista 
olotilaa. Kunnostuksia on toteutettu sekä käsityönä että koneellisesti. Kunnostusten ja istutusten val-
mistelemiseksi on toteutettu tarvittavat kalastoselvitykset ja toimien tuloksia on seurattu. Hanke on yh-
distänyt hyvin viranomaisten toiminnan (esim. kalatiet ja suuret kunnostukset) ja paikallisen toiminnan 
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Ensimmäiset mätijyvinä istutetut taimenet ovat onnistuneet kasvamaan sukukypsiksi ja tuottamaan jäl-
keläisiä luonnossa. Työ lohikalakantojen kotiuttamiseksi hankealueen virtavesiin on vielä alussa, mutta 
työtä tullaan jatkamaan.

Hankkeen vetäjänä toimi Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. Hanke-
koordinaattorina toimi iktyonomi (AMK) Sampo Vainio. Hankkeesta kokonaisuutena vastasi toiminnan-
johtaja, ekologi Tero Myllyvirta ja hankkeeseen ovat osallistuneet yhdistyksen limnologi Juha Niemi ja 
biologi Mikael Henriksson sekä kausityöntekijöinä Mats Lönnfors, Mikko Juvonen ja Aki Janatuinen.

Hankkeen rahoittivat Sipoon kunta, Porvoon kaupunki, Askolan kunta, Pukkilan kunta, Liljendalin kun-
ta/Loviisan kaupunki, Myrskylän kunta, Orimattilan Vesi Oy, Nastolan vesihuoltolaitos, Lahti Aqua Oy, 
Sipoon kalastusalue, Mäntsälän-Pornaisten kalastusalue, Porvoonseudun kalastusalue, Porvoonjoen 
kalastusalue, Koskenkylänjoen kalastusalue, Porvoon Energia Oy, Mäntsälän Sähkö Oy sekä Uuden-
maan ja Hämeen ELY-keskusten kalatalousryhmät.

Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle 2007-2011 -hankkeen puolesta:

Sampo Vainio      Tero Myllyvirta        Juha Niemi        Mikael Henriksson 
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1. JOHDANTO

1.1 Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle 2007-2011 –hankkeen toimialue

Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen toimialueeseen kuuluivat Sipoonjoen-, Mustijoen-
Mäntsälänjoen-, Porvoonjoen-, Ilolanjoen- ja Koskenkylänjoen vesistöjen virtavedet. Joet laskevat Suo-
menlahteen itäisellä Uudellamaalla. Suuremmat joet saavat alkunsa Salpausselän harjun rinteiltä Päijät-
Hämeessä ja Kymenlaaksossa. (Kartta kuvassa 1).

1.2 Hankkeen taustaa

Hankkeen juuret ovat Porvoonjoki eläväksi -projektissa, jota Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja 
ilmansuojeluyhdistys veti vuosina 1999-2001. Porvoonjoki eläväksi -hankkeen puitteissa toteutettiin 
Porvoonjoen peruskartoitus (Vainio 2000) ja aloitettiin kalataloudellisten kunnostussuunnitelmien laa-
timinen Porvoonjoen sivujokiin ja latvavesiin (Vainio 2002). Virtavesien kalatalouden kehittämistä jat-
kettiin vuosina 2002-2006 nimellä “Kalataloudellinen jokikunnostushanke”. Mukaan tulivat Porvoon-
joen lisäksi Mustijoen-Mäntsälänjoen ja Ilolanjoen vesistöt. Hankkeessa toteutettiin mm. Mustijoen ja 
Ilolanjoen peruskartoitukset (Vainio 2004a, 2004b), kunnostettiin koskikohteita Porvoonjoelle laaditun 
suunnitelman pohjalta ja toteutettiin ensimmäiset mätijyväistutukset erityisten mätirasioiden avulla.

Jokikunnostushankkeen päättyessä katsottiin tarpeelliseksi jatkaa työtä uuden hankkeen puitteissa. 
Vuonna 2007 aloitettiin Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle 2007-2011 -hanke. Hankkeen tehtävä 
oli edistää alueen virtavesien kalataloutta monipuolisesti. Erityishuomio oli arvokkaiksi koettujen lohi-
kalojen menestymisessä hankealueelle. Hankealueeseen tulivat vuonna 2007 uusina vesistöinä mukaan 
Sipoonjoki ja Koskenkylänjoki. Uudet alueet inventoitiin maastossa, toteutettiin kalataloudellisia kun-
nostuksia ja lupaavia tuloksia antanutta mätirasiaistutusmenetelmää kehitettiin toden teolla.
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Kuva 1. Lohikalaa 
Suomenlahdelta Sal-
pausselälle -hank-
keen toimialueeseen 
kuuluivat Sipoonjo-
ki, Mustijoki, Por-
voonjoki, Ilolanjoki 
ja Koskenkylänjoki. 
Suuremmat joet saa-
vat alkunsa Salpaus-
selän harjun rinteiltä 
Päijät-Hämeessä ja 
joet laskevat Suo-
menlahteen itäisellä 
Uudellamaalla.



1.3 Hankkeen tarkoitus

Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen tavoitteena on ollut palauttaa luontaisesti lisään-
tyvät lohikalakannat, erityisesti taimenkannat, hankealueen virtavesiin. Lohikalakannat ovat hankealu-
eella lähes kokonaan hävinneet patoamisten, ojittamisten, perkausten ja jätevesien laskemisen takia. 
Vesistöjen kunto on huomattavasti kohentunut syvimmän alennustilan jälkeen ja lohikalakantojen pa-
lauttamisen edellytykset ovat nykyisin olemassa.

Hanke toimi tiiviissä yhteistyössä viranomaisten, kalastusalueiden, vesialueiden omistajien ja muiden 
paikallisten asukkaiden kanssa. Hanke toteutti käytännössä kalavedenhoitoa niiden tavoitteiden poh-
jalta, joita viranomaiset ja vesialueiden omistajat ovat asettaneet. Toisaalta hanke toimi itsenäisesti ja 
aloitteellisesti sekä tutki ja loi edellytyksiä lohikalakantojen paluulle.

Hankkeen tärkeimmät työmenetelmät olivat lohikalojen istuttaminen jo mätijyvävaiheessa, elinympäris-
töjen kunnostaminen, taustatutkimukset ja työn vaikuttavuuden seuranta. Työ lohikalakantojen hyväksi  
lisää vesistöjen monimuotoisuutta ja parantaa siten kalastus- ja muita virkistyskäyttömahdollisuuksia. 
Monet muutkin arvokkaina pidetyt kalalajit sekä nahkiainen ja ravut hyötyvät lohikalojen hyväksi teh-
dystä työstä. Merkittävä toimintamuoto oli yhteistyö kohteiden paikallisten asukkaiden kanssa. Paikalli-
sia asukkaita kutsuttiin mukaan lähivesiensä asiantuntijoiksi sekä kunnostamis-, istutus- ja tutkimustyö-
hön. Erityisesti nuorille suunnattiin tietoa ja tapahtumia, jotka auttoivat löytämään lähivesien tarjoamat 
kalastusmahdollisuudet. Hanke myös tiedotti aktiivisesti eri medioissa virtavesien tunnettavuuden lisää-
miseksi. Hanke oli tilanteiden mukaan joustava ja toimi kalatalouden kokonaisetua ajatellen.

1.4 Arvokkaat kalakannat

Hankealueen virtavesissä istutettuja tai luontaisesti esiintyviä lohikalalajeja ovat taimen, harjus, lohi, 
siika ja puronieriä. Osa lohikaloista suorittaa kasvuvaelluksen merellä ja lisäksi hankealuella tavataan 
muitakin vaelluskaloja kuten vimpa, toutain ja ankerias sekä ympyräsuisiin luettava nahkiainen. Näiden 
kalojen vaellusmahdollisuuksien parantaminen ja turvaaminen mahdollisimman kattavasti on hankkeen 
keskeisiä tavoitteita. Niillä alueilla, joilla merivaelluksen suorittaminen ei ainakaan vielä ole mahdol-
lista, edistetään paikallisina pysyvien lohikalakantojen menestymistä. Nykyisin jokiin istutetaan monin 
paikoin kirjolohia korvaamaan puuttuvia luontaisia kalakantoja. Kirjolohi ei muodosta lisääntyviä kan-
toja Suomessa eikä laji kuulu hankkeen edistämiin arvokalakantoihin.
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Kuvat 2 ja 3. Taimen (kuvissa jokipoikasia ja meritaimen) on hankkeessa merkittävin kalalaji. 
Taimenta on hankkeessa istutettu kaikista lajeista suurimmat määrät ja istutuskohteita on eniten. Tai-
menta on esiintynyt kaikissa joissa luontaisesti. Kannat ovat taantuneet siinä määrin, että eteläisessä 
Suomessa taimen on uhanalainen laji. Hankealueella on silti jäljellä rippeitä luonnonvaraisesta tai-
menesta ja niiden suojelu sekä elinolojen parantaminen ovat olleet tärkeitä toimenpiteitä hankkeessa. 
Taimen voi tehdä kasvuvaelluksen merelle ja kasvaa jopa kymmenen kilon painoiseksi tai se voi jäädä 
kotikoskeensa kasvamaan ja tulla sukukypsäksi vain sadan gramman painoisena. (Kuvat: Aki Janatuinen)



Kuva 6. Siika. Vaellussiikoja nousee me-
restä kudulle jokien alajuoksuille. Siian 
poikaset vaeltavat joesta takaisin mereen 
jo ensimmäisenä keväänään. Niiden tut-
kiminen on siksi vaikeaa ja alueen siika-
kantojen koko ja luontaisen lisääntymisen 
merkitys meren siikakannoille on huonosti 
tunnettu.  (Kuva: Aki Janatuinen)
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Kuva 7. Puronieriä on alkuperältään 
pohjoisamerikkalainen laji, jota on istu-
tettu Suomeen. Puronieriää on paikoin 
pidetty kilpailijana ja uhkana taimenkan-
noille. Hankealueella taimen vaikuttaa 
vallanneen parhaat kutualueet. Puronieri-
ään voidaan kohdistaa kalastusta ja jättää 
samassa vesistössä elävät taimenkannat 
kehittymään. (Kuva: Aki Janatuinen)

Kuva 8. Vimpa on särkikala, joka suorit-
taa kasvuvaelluksen merellä. Vimpaa ei 
enää pidetä taloudellisesti arvokkaana 
kalalajina. Vaellustaipumuksensa takia 
on kuitenkin mielenkiintoista seurata lajin 
levittäytymistä jokiin uusia kalateitä pit-
kin. Sinne minne vimpa pääsee, pääsevät 
muutkin vaelluskalat.

Kuva 5. Lohi (jokipoikanen). Ei ole var-
muutta, onko lohi esiintynyt hankealueen 
joissa luontaisena kalalajina. Lohta esiin-
tyy kuitenkin joka puolella aluetta ja esi-
merkiksi Virossa on pieniäkin lohijokia. 
Miksi lohi ei siis olisi joskus  lisääntynyt 
myös hankealueen joissa. Lohta istutettiin 
mätijyvinä Mustijokeen, Porvoonjokeen ja 
Koskenkylänjokeen. (Kuva: Aki Janatuinen)

Kuva 4. Harjusta on istutettu ja se on 
onnistunut lisääntymään luontaisesti han-
kealueen virtavesissä. Harjusta istutettiin 
kokeellisesti myös mätirasioissa. Harjus 
ei ole kovin tyypillinen kala hankealueella 
vaan sitä tavataan enemmän viileämmis-
sä ja karummissa olosuhteissa. Harjus on 
mielenkiintoinen ja haluttu lisä kalastaji-
en kannalta. (Kuva: Aki Janatuinen)



1.5 Hankkeen rahoitus

Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen vuosibudjetti on ollut noin 65 000 €. Hankkeen 
rahoittivat Sipoon kunta, Porvoon kaupunki, Askolan kunta, Pukkilan kunta, Loviisan kaupunki (vuo-
teen 2009 asti Liljendalin kunta), Myrskylän kunta, Orimattilan Vesi Oy, Nastolan vesihuoltolaitos, 
Lahti Aqua Oy, Sipoon kalastusalue, Mäntsälän-Pornaisten kalastusalue, Porvoonseudun kalastusalue, 
Porvoonjoen kalastusalue, Koskenkylänjoen kalastusalue, Porvoon Energia Oy, Mäntsälän Sähkö Oy 
sekä Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskusten kalatalousryhmät (vuoteen 2009 asti TE-keskusten kalata-
lousyksiköt).

1.6 Työntekijät

Hankkeen vetäjänä toimi Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry. Hanke-
koordinaattorina toimi iktyonomi (AMK) Sampo Vainio. Hankkeesta kokonaisuutena vastasi toiminnan-
johtaja, ekologi Tero Myllyvirta ja hankkeeseen ovat osallistuneet yhdistyksen biologi Mikael Henriks-
son ja limnologi Juha Niemi. Kausityöntekijöinä ovat toimineet Mats Lönnfors, Mikko Juvonen (2007) 
ja Aki Janatuinen (2011).
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Kuva 9. Nahkiainen ei ole  kala vaan se 
luetaan ympyräsuisiin. Nahkiainen suo-
rittaa merivaelluksen ja palaa virtaavaan 
veteen lisääntymään. Läntisessä Suomes-
sa nahkiaisella on taloudellista merkitys-
tä. Itäisellä Uudellamaalla ei lajilla ole 
ollut suurta merkitystä, mutta nahkiaisia 
nousee jokiin ja kannat ovat vahvistumas-
sa. (Kuva: Aki Janatuinen)

Kuva 10. Jokirapukannat hävisivät pää-
osin 1900-luvun puolivälissä ojitusten ja 
rapuruton takia. Kotimaisesta jokiravus-
ta on vain rippeitä jäljellä ja viimeisetkin 
esiintymät ovat kärsineet täpläravun hol-
tittomasta siirtelystä. Jokirapua voi vielä 
tavata Sipoonjoesta ja Ilolanjoesta.

Kuva 11. Täplärapua esiintyy jo kaikissa 
hankealueen vesistöissä ja täplärapukan-
nat ovat vahvistumassa ja leviämässä. 
Koska rapukannat ovat pääsääntöisesti 
puuttuneet virtavesistä vuosikymmenien 
ajan, voi täplärapukantojen parantumi-
nen kohottaa virtavesien arvoa ja arvos-
tusta merkittävästi.



2. HANKKEEN TOIMINTA

2.1 Mätirasiaistutus

2.1.1 Mätirasiaistutus menetelmänä

Mätirasiaistutus on alunperin Ranskassa ja Yhdysvalloissa kehitetty istutusmenetelmä. Rasiat ovat pa-
tentoituja ja niitä kutsutaan Whitlock & Vibert -rasioiksi rasioiden alkuperäisten kehittäjien mukaan. 
Kalataloustarkastaja Kai Samanen toi ensimmäiset mätirasiat Suomeen ja esitti niiden käyttöä Itä-Uu-
denmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen hankkeissa.

Yhdistyksessä mätirasiaistutusta kokeiltiin ensimmäisen kerran syksyllä 2001. Rasiat haudattiin joen 
pohjasoraan, kuten alkuperäisessä menetelmässä on tarkoitus, mutta ensimmäinen istutus ei onnistunut. 
Vuonna 2003 siirrettiin istutus kevättalveen ja rasiat sijoitettiin erillisiin suojakehikoihin kivikon sekaan. 
Uudella menetelmällä kuoriutuminen onnistui hyvin ja istutusmääriä alettiin vuosittain kasvattaa.

Perinteisen kalojen istuttamisen tarkoitus on ollut suurempien kalansaaliiden saaminen siten, että luon-
nonvesiin on istutettu kalanpoikaisia, jotka täysikasvuisina kalastetaan pois. Erityisesti lohikaloilla pit-
kä laitoskasvatus ja kantojen vääränlainen jalostuminen ovat heikentäneet istukkaiden kykyä selviytyä 
luonnossa. Poikasistutusten tuotto on romahtanut ja kalataloudessa on alettu etsiä keinoja luontaisten 
lohikalakantojen palauttamiseen sen sijaan, että kalastusta yritetään ylläpitää keinotekoisesti laitoksissa 
kasvatettuja kaloja istuttamalla.

Koska erityisesti taimenen ja lohen laitoksissa kasvatettujen poikasten selviytyminen luonnossa on 
heikkoa, voidaan laitostumisen haittoja estää istuttamalla lajit vesistöihin jo mätijyvinä. Mätijyvänä 
istutettu kala altistuu istutuskohteessa samalle luonnonvalinnalle kuin luonnon omat kalakannat. Luon-
nonvalinnan tarkoitus on, että vain parhaiten olosuhteisiin sopeutuneet yksilöt kasvavat sukukypsiksi 
asti ja pitävät kalakannan elinvoimaisena. Mätijyvänä istutetulla taimenen tai lohen poikasella on monia 
selviytymistä tukevia etuja puolellaan verrattuna poikaseen, joka joutuu luontoon laitoskasvatuksen jäl-
keen. Mätijyvien istuttaminen mätirasioiden avulla mahdollistaa laajamittaisen istutustoiminnan juuri 
sinne, missä lohikalalle tyypilliset elinympäristöt sijaitsevat. Mätijyväistutuksen etuja verrattuna laitos-
kasvatettujen poikasten istuttamiseen ovat mm:

• Mätirasiat voidaan kuljettaa vaikeakulkuisiinkin kohteisiin sen perusteella, missä kalalla on 
parhaat edellytykset selviytyä. Laitospoikasten istutus tapahtuu pääsääntöisesti sen perusteella, 
minne tankkiautolla päästään poikaset viemään.

• Mäti-istutuksessa poikaset “leimautuvat” haluttuihin paikkoihin, eli niille muodostuu kohde, 
mihin ne kasvuvaelluksensa jälkeen pyrkivät takaisin. Poikasistutuksissa leimautuminen on usein 
epävarmaa. Sukukypsät kalat eivät oikein tiedä, mihin ovat matkalla tai päämäärässä ei ole lisään-
tymiseen soveltuvia alueita.

• Mätijyvänä istutettu poikanen oppii luontaisen reviirikäyttäytymisen. Laitoksissa lohikalat kas-
vavat parvessa, mikä ei ole luontaista käyttäytymistä lohelle ja taimenenelle.

• Laitoksissa kasvaneiden lohikalojen poikasten lihaskunto ei pääse kehittymään samoin kuin 
luonnossa kasvaneella poikasella.

• Mätijyvinä istutetut poikaset oppivat luonnonkalojen tavoin käyttämään istutuspaikassa saata-
villa olevaa ravintoa. Kasvatetut poikaset ovat kasvaneet kalanrehulla ja joutuvat opettelemaan 
ravinnonhankinnan vasta joutuessaan istutusveteen, mikä ei kaikilta poikasilta enää onnistu.

• Poikasten on opittava välttämään petoja. Poikasten perimä ja toisilta oppiminen vaikuttavat 
siihen, miten kalat oppivat selviytymään istutuskohteessa. Kasvatettu poikanen ei ole kohdannut 
petoja laitosaikanaan, eivätkä pakovaistot ole kehittyneet.

10 Mätirasiaistutus, menetelmä
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Kuva 12.  Taimen ja lohi ovat syysku-
tuisia kaloja. Kalojen mäti lypsetään 
ja hedelmöitetään viljelylaitoksilla ja 
mätijyvät viettävät sydäntalven vilje-
lylaitoksella. Kevättalvella mätijyvien 
saavutettua ns. silmäpisteasteen, voi-
daan mätijyviä alkaa liikuttelemaan. 
Viljelylaitokselta mätijyviä voidaan 
kuljettaa tarkoitusta varten suunnitel-
luissa styrox-laatikoissa. Laatikot voi-
daan toimittaa ilman vettä esimerkiksi 
lento- tai linja-autorahtina. Istutus ta-
pahtuu yleensä maaliskuussa.

Kuva 13. Mäti pakataan rasioiden pie-
nelle ylähyllylle, johon mahtuu 1,4 dl 
mätiä.   Mätijyviä on tullut yhteen ra-
siaan pakkaamisen tiiviydestä ja mädin 
koosta riippuen 650-1100 kpl.

Pakatut mätirasiat kuljetetaan istu-
tuspaikoille kylmäkasseissa. Vettä ei 
kuljetuksen aikana tarvita, mutta kyl-
mäkasseihin laitetaan päällimmäiseksi 
jäitä pitämään mätijyvät viileässä ja 
kosteassa ympäristösssä kuljetuksen 
aikana.

Kuva 15. Kehikon sisälle laitettavil-
la painokivillä voidaan säädellä ra-
sian läpi virtaavan veden määrää ja 
nopeutta. Hankealueen olosuhteissa 
kiintoaineksen määrä on usein suuri 
keväällä. Liiallinen suojaaminen ker-
ryttää rasioihin liikaa savea ja hiekkaa, 
liian kova läpivirtaus taas pöllyttää 
poikasia ulos rasiasta ennenaikaisesti. 
Kuhunkin kohteeseen on löydettävä 
sopiva tapa rasioiden sijoittamiselle.

Kuva 14. Istutuskohteissa mätirasiat on 
sijoitettu erillisiin muovi- tai metalli-
kehikoihin, jotka laitetaan kivien alle 
virtaukselta suojaan. Erillinen kehikko 
suojaa rasioita myös esim. linnuilta, 
saukolta tai minkiltä. Rasioiden alku-
peräinen tarkoitus on haudata rasiat 
pohjasoraan, mutta hankealueen olo-
suhteissa soraan haudatut rasiat täytty-
vät lietteellä. (Kuva: Mats Lönnfors)
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Kuva 18. Rasiassa poikaset kasvavat 
ja kehittyvät ruskuaispussin ravinnon 
turvin. Aluksi poikaset ovat lähes ui-
makyvyttömiä, mutta uimakyky kehit-
tyy kasvun myötä. Toukokuun aikana 
poikaset hakeutuvat itse ulos rasiasta 
keskellä olevien suurempien reikien 
kautta.

Kuva 19.  Mätirasiat noudetaan pois 
vesistöistä touko-kesäkuun taitteessa. 
Mädin kuoriutumistuloksen voi todeta, 
vaikka rasiat olisivat liettyneitä. Rasi-
aan jää aina yksittäisiä kuoriutumat-
tomia mätijyviä (siniset nuolet), jotka 
erottuvat liejun seasta. Jos vesistössä 
esiintyy kevättulvan aikana kiintoai-
nesta, kertyy sitä yleensä myös rasian 
alaosaan (keltainen nuoli). Hitaasti 
kertyvä kiintoaines ei kuitenkaan hait-
taa poikasia.

Kuva 17. Kuoriutuminen tapahtuu 
huhtikuun aikana. Kuvan esimerkkira-
siassa mätijyviä on rasian ylähyllyllä 
vähemmän kuin normaalissa istutusti-
lanteessa. Kuoriutuneet poikaset kai-
vautuvat hyllyssä olevien reikien läpi 
rasian tilavampaan alaosaan. Luonnos-
sa poikanen on tässä vaiheessa soran 
sisällä. Rasia antaa poikasille luontais-
ta paremman suojan tässä vaiheessa.

Kuva 16. Ihanteellisissa istutusolo-
suhteissa kevättalvella pakkaset ovat 
lauhtuneet lähelle nollaa tai hieman 
plussan puolelle, mutta lumien sulami-
nen ei ole vielä alkanut nostaa purojen 
ja jokien virtaamia merkittävästi. Ra-
siat sijoitetaan valituille poikasalueille 
kivenlohkareiden sekaan. Rasiat pitää 
saada sen verran syvälle, että mahdol-
lisen takatalven sattuessa jääkansi ei 
enää ylety rasioihin.
(Kuva: Mats Lönnfors)
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Kuva 20. Istutusten tuloksia seurataan 
sähkökoekalastuksin. Ensimmäiseen 
syksyyn mennessä poikaset saavutta-
vat noin kymmenen sentin pituuden ja 
toiseen syksyyn mennessä noin 12-20 
cm pituuden. Kasvussa on eroja veden 
lämpötilasta ja saatavilla olevasta ra-
vinnosta riippuen. Osa poikasista läh-
tee vaeltamaan alavirtaan kolmantena 
keväänään, mutta koekalastuksissa ta-
vataan säännöllisesti myös vanhempia 
rasiapoikasia. (Kuva: Juha Niemi)

Kuva 21. Koekalastuksen saalista, kun 
kohteessa esiintyy kolmea eri ikäluok-
kaa taimenia.

Mätirasiaistutusta on syytä tehdä use-
ampina vuosina samaan kohteeseen. 
Taimennaaras kasvaa sukukypsäksi 
4-6 vuodessa ja lisääntyvän kannan ai-
kaansaaminen vie hyvinkin 5-10 vuot-
ta aikaa.
(Kuva: Aki Janatuinen)

2.1.2 Mäti-istuttamisen tuloksiin vaikuttavista tekijöistä

Hankealueen vesistöjen suuri kiintoainepitoisuus tulva-aikoina ja suuret virtaamavaihtelut asettavat eri-
tyisvaatimuksia rasioiden sijoittamiselle. Rasioiden läpi kulkevan virtauksen täytyy olla riittävän suuri, 
jotta kiintoaine ei ala kertyä rasian sisään. Rasioiden liettyminen on paikoin aiheuttanut mädin tukeh-
tumista. Toisaalta virtaus rasian läpi ei saa olla liian kova, sillä tällöin virtaus huuhtoo kuoriutuneita 
poikasia ulos rasiasta ennenaikaisesti. Joskus kova virta voi viedä rasiat kokonaan mennessään, jos niitä 
ei onnistuta riittävän hyvin suojaamaan istutustilanteessa. Hankealueen virtavesien sameus ei estä lohi-
kalojen menestymistä. Sameus jopa suojaa poikasia pedoilta.

Istutustulokseen vaikuttaa suuresti istutuskohteessa esiintyvän muun kalaston määrä ja lajisto. Varsi-
naisten petokalojen, kuten haukien, mateiden ja ahventen lisäksi pienpoikasia syövät esimerkiksi ki-
vennuoliaiset ja särkikalat, joita pienissä virtavesissä usein esiintyy. Hyviä istutustuloksia saadaan lat-
vavesissä ja puroissa, missä muun kalaston määrä on vähäisempi. Poikaset tarvitsevat istutuskohteissa 
eri ikäkausiin sopivia suojapaikkoja ja suojapaikkojen tarve korostuu kun muun kalaston määrä on suuri 
tai alue altistuu rajuille tulville (erityisesti peratut kohteet). Suojapaikkojen määrää on lisätty ja voidaan 
edelleen lisätä kunnostamalla istutusalueita.

Lohikalojen poikasille luontaista elinympäristöä ovat pienet virtavedet ja koskien matalikot. Virtaamien 
ja lämpötilojen vaihtelut ovat näillä alueilla luonnostaan suuret. On tyypillistä, että esimerkiksi taimenen 
poikasia elää niin pienissä puroissa, että ne voivat toisina vuosina kärsiä kuivuudesta ja kuumuudesta 
ja poikasvuosiluokka jää siksi pieneksi. Maankäyttö ja vesirakentaminen ovat voimistaneet ja lisänneet 
ääriolosuhteiden esiintymistä. Säätilojen vaikutus istutusten onnistumiseen on aina suuri.

Hankkeen kuluessa kuivat ja kuumat kesät 2009 ja 2010 sekä pitkä ja kylmä talvi niiden välissä olivat ai-
van poikkeuksellinen koettelemus lohikalakannoille. Suuri määrä lohikaloja kuitenkin selvisi yli tämän 
pitkän jakson, vaikka monissa poikasten elinympäristöissä vain pieni vesinoro virtasi lätäköstä toiseen.
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2.1.3 Istutusmäärät ja rahoittajat

Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hanke istutti vuosittain 8-20 litraa taimenen mätijyviä, las-
kennallisesti 60 000 - 250 000 kappaletta vuosittain.  Yhteensä hanke istutti vuosina 2007 - 2011 taime-
nen mätijyviä yli 600 000 kappaletta. Lohen mätijyviä istutettiin vuosina 2009 - 2011 yhteensä reilut 40 
litraa, joka vastaa yli 280 000 mätijyvää. Harjusta istutettiin kokeellisesti mätijyvinä vuonna 2008 reilun 
litran mätierä, jossa mätijyviä oli noin 15 000 kpl.

Taimenta istutettiin Mustijoen-, Porvoonjoen-, Ilolanjoen- ja Koskenkylänjoen vesistöihin ja lohia ja 
harjuksia Mustijoen-, Porvoonjoen- ja Koskenkylänjoen vesistöihin. Hankealueen joista Sipoonjokeen 
ei tehty lohikalaistutuksia. Sipoonjoen oma luontainen taimenkanta on luokiteltu alkuperäiseksi me-
ritaimenkannaksi. Sen elinalueena pidetään koko Sipoonjokea, eikä Sipoonjoen vesistöön siksi tehdä 
istutuksia vierailla taimenkannoilla.

Mäti hankittiin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) Laukaan kalanviljelylaitokselta. Tai-
menet olivat Ingarskilajoen kantaa, lohet Nevan kantaa ja harjukset Rautalammin reitin kantaa

Taimenta istutettiin mätijyvinä kaikkiaan 78 kohteeseen, lohia 21 kohteeseen ja harjuksia kahdeksaan 
kohteeseen.

Hanke kustansi vuosittain tietyn määrän mätijyviä, mutta muutamina vuosina RKTL antoi lisämätiä nk. 
”yleishyödyllisinä istutuksina” hankkeen istutetettavaksi. Virtavesien hoitoyhdistys (Virho) ohjasi myös 
osuuksia RKTL:ltä saamastaan mädistä hankkeen istutettavaksi.

Hanke vastaanotti vesienomistajien puolesta poikasistutuksia maastossa tai osallistui muuten istutusten 
toteuttamiseen ja suunnitteluun. Poikasia toimittivat RKTL, Kalatalousyhteisöjen liitto ja Hämeen ELY-
keskus. Poikasistutuksia vastaanotettiin yhteensä 20 eri kohteeseen.

K
uv

a 
22

. U
us

im
aa

-le
ht

i 3
1.

3.
20

10
.



15Mätirasiaistutus

Kuva 23. Kartta Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen tekemistä mätirasiaistutuksista ja kalo-
jen poikasistutuksista, jotka hanke vastaanotti vesienomistajien puolesta vuosina 2007-2011. Jokikohtaisilla 
sivuilla on kunkin joen kohdalla tarkempi karttakuva.



2.2 Kalataloudellinen kunnostaminen

2.2.1 Kalataloudellinen kunnostustarve ja kunnostustoimenpiteet

Hankealueen virtavesissä on suhteellisen vähän luonnontilaisia uomaosuuksia jäljellä. Jäljellä oleviin-
kin osuuksiin vaikuttavat suuresti muualla vesistöissä tehdyt toimenpiteet. Suurin ja kattavin toimenpide 
virtavesissä on ollut uomien perkaaminen ja valuma-alueiden ojittaminen peruskuivatuksen ja tulva-
suojelun takia. Erityisesti jokien ja sivupurojen latva-alueet metsissä, pelloilla ja asutusalueilla ovat 
ojitettuja, jolloin toimenpiteillä on ollut suuri vaikutus koko vesistöön. Latva-alueiden ojittaminen pois-
taa luonnolliset vesivarastot, jolloin sadevedet ja lumien sulamisvedet pääsevät nopeasti virtaamaan 
alajuoksulle. Vesien nopea kertyminen latva-alueilta on vaatinut tehokkaita tulvasuojelutoimenpiteitä 
alempana vesistöissä. Ojittaminen latvavesissä on voimistanut eroosiota ja lisääntynyt maa-aines hei-
kentää veden laatua.

Monet yhteiskunnan kehittymisen ja vaurastumisen kannalta tärkeät toimenpiteet ovat olleet tuhoisia 
virtaveden luonnolle. Lukuisat padot ovat katkaisseet kalojen vaellusreitit. Vaelluskaloilta se on vie-
nyt kokonaan elinkierron edellytykset ja monet paikallisinakin pidetyt lajit ovat kärsineet, kun kulku 
esimerkiksi poikas-, kasvu-, kutu-, talvehtimis- tai syönnösalueiden välillä on estynyt. Peratut tai ojak-
si muutetut purot eivät sovellu elinalueiksi virtaveden eliöstölle. Peratut kosket eivät tarjoa riittävästi 
suojapaikkoja ja ojitetut alueet pääsääntöisesti madaltuvat kiintoaineksen takia ja kasvavat umpeen. 
Lohikalat tarvitsevat koskiin ja virtapaikkoihin sorapohjia kutualustaksi, sillä ne kaivavat mätijyvät 
suojaan pohjasoraan. Perkauksissa soraikot ovat huuhtoutuneet pois tai hautautuneet veden mukana 
tulleen liejun alle.

Virtavesien palauttaminen luonnontilaisiksi ei ole mahdollista, mutta virtavesiin voidaan palauttaa ka-
laston ja muun vesieliöstön edellyttämiä elinympäristöjä. Tarpeettomia vaelluesteitä voidaan purkaa tai 
rakentaa esteiden yhteyteen ohitusuomia kaloja varten. Perattuihin koskiin ja kovapohjaisiin ojiin voi-
daan kivetä uudelleen suojapaikkoja ilman, että tulvasuojelu vaarantuu. Lohikaloille voidaan kunnostaa 
kutupohjia soraistamalla sopivia kohteita. Lisäksi virtavesien eliöstö voidaan merkittävästi paremmin 
huomioida esimerkiksi ojitusten toteuttamistavoissa, vesistön rakennushankkeissa (sillat tms.) ja vesi-
voiman tuotannossa.

2.2.2 Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen kunnostustoiminta

Porvoonjoki, Mustijoki ja Ilolanjoki on kartoitettu aiemmissa hankkeissa (Vainio 2000, Vainio 2004a, 
2004b). Sipoonjoella ja osittain Koskenkylänjoella kunnostusten pohjaksi inventoitiin vesistöjen koski-
kohteet maastossa kunnostustarpeen arvioimiseksi.

16 Kalataloudellinen kunnostaminen

Kuva 24. 
Sipoon 
Sanomat 
19.2.2009.
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Kuva 25. Kartta Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen kalataloudellisista kunnostuskohteista 
vuosina 2007-2011. Kunnostuskohteissa kivettiin poikasalueita, kunnostettiin uusia kutusoraikoita ja paran-
nettiin kalojen vaellusmahdollisuuksia. Huoltokohteissa pöyhittiin, siirrettiin tai lisättiin kutusoraa ja tehtiin 
muita pienimuotoisia kunnostustoimia.

Hankkeessa pääasiallisia kalataloudellisia kunnostustoimia ovat olleet elinalueiden kunnostaminen ki-
veämällä, kutusoraikkojen kunnostaminen ja kalojen vaellusten mahdollistaminen.  Kunnostuksiin osal-
listui paljon paikallisia maanomistajia tai muita lähialueiden asukkaita talkoilla.

Hankkeessa tehtiin kalataloudellisia kunnostustoimia kaikkiaan 27 eri kohteessa (katso kartta kuvassa 
25). Kohteista 17 käytettiin apuna konevoimia kuten kaivinkonetta tai traktoria. Kymmenessä kohteessa 
kunnostus toteutettiin käsityönä. Näistä osa oli ns. huoltotoimenpiteitä, kuten kutusoraikkojen puhdis-
tusta. Kunnostustoimia esitellään tarkemmin jokikohtaisilla sivuilla (sivut 22 - 64).



2.3 Kalastotutkimukset

2.3.1 Sähkökoekalastus

Sähkökoekalastus on tutkimusmenetelmä, jota käytetään pääsääntöisesti matalilla koskialueilla ja pu-
roissa. Sähkökalastuksessa veteen johdetaan ”anodihaavin” avulla sähkökenttä, joka lamaannuttaa ano-
dihaavin välittömässä läheisyydessä olevat kalat. Anodihaavia käyttävän henkilön lisäksi kalastukseen 
osallistuu 1-2 haavimiestä, jotka pyydystävät virtaavan veden mukaan lähteneet lamaantuneet kalat ja 
sähkökenttää pakenevia kaloja. Eri kalalajit reagoivat hieman eri tavoin sähkökenttään, mutta erityisesti 
taimenen ja lohen poikasten määrästä koealalla saadaan hyvä kuva. Sähkökalastuksesta täytetään aina 
kenttäpöytäkirja, johon kirjataan mm. koealan koko, tavatut lajit, pituus ja paino ainakin lohikaloista, 
muut yleiset huomiot koekalastuskohteesta ja mahdollisesti otetut näytteet. Lopuksi kalat vapautetaan 
takaisin kotikoskeensa.

Hankkeessa seurattiin säännöllisesti istutusten tuloksellisuutta sähkökoekalastamalla istutusalueita vuo-
sittain. Lisäksi sähkökoekalastuksilla tehtiin taustatutkimusta ennen istutuksia, selvitettiin lohikalojen 
luontaista lisääntymistä ja kerättiin näytteitä kaloista. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilman-
suojeluyhdistyksellä on käytössään oma Hans Grassl GmbH:n IG-200-2 -mallinen akkukäyttöinen säh-
kökalastuslaite.

Sähkökoekalastuksia tehtiin hankkeen toimesta vuosittain 15-50 koealalla (katso kuva 27). Myös Riista- 
ja kalatalouden tutkimuslaitoksella oli muutamia koekalastuskohteita hankealueella ja tiedot kalastuk-
sista saatiin hankkeen käyttöön.
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Kuva 26. Sähkökalastusta Porvoonjoella. Selkärepussa kulkevan akkukäyttöisen sähkökalastuslaitteen 
”anodihaavilla” johdetaan veteen sähkökenttä, jossa haavin välittömässä läheisyydessä olevat kalat taintu-
vat. ”Haavimies” pyydystää lamaantuneet kalat, jotka palautetaan elävinä takaisin mittausten jälkeen.
(Kuva: Juha Niemi).
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Kuva 27. Kartta Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen sähkökoelastuskohteista. Joitakin koh-
teita kalastettiin useampina vuosina ja joissakin kohteissa vain kertaalleen. Riista- ja kalatalouden tutkimuslai-
tos koekalasti Koskenkylänjoen pääuomassa ja Lanskinjoessa (ei merkitty karttaan). Tuloksia julkaistaan Uu-
denmaan ELY-keskuksen toimesta 2012. Hanke sai tarvitsemiaan tietoja käyttöön jo heti kalastusten jälkeen.



2.3.2 Koeravustukset

Hankkeen puitteissa toteutettiin koeravustuksia lohikalakantojen tutkimuksen ohessa. Ravut hyötyvät 
kalataloudellisista kunnostustoimista ja vesiensuojelutoimenpiteistä. Hyvä rapukanta voi taloudellisesti 
olla monta kertaa arvokkaampi kuin koko kalakanta. Ravut menestyvät myös pienissä virtavesissä ja ra-
pukannan olemassolo motivoi ihmisiä suojelemaan pienvesiä. Siten rapukannan olemassolo edesauttaa 
kaikkea kalataloudellista toimintaa.

Hankealueella esiintyy kahta rapulajia, kotimaista alkuperää olevaa jokirapua ja Pohjois-Amerikan 
mantereelta alunperin tuotua täplärapua. Jokirapukannat ovat alueelta pääosin hävinneet. Osasyynä on 
täpläravun mukana tullut ”rapurutto”, jolle jokiravulla ei ole lainkaan vastustuskykyä. Rapurutto hä-
vittää tartunnan saaneesta vesistöstä yleensä koko jokirapukannan. Täplärapu on sopeutunut sietämään 
ruttoa. Se kuitenkin kantaa tartuntaa ja levittää sitä. Stressaantunut täplärapukin voi kuolla ruttoon.
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Kuva 28. Borgåbladet-lehden uutisointia hankkeesta 19. elokuuta 2010.



2.4 Hankkeen muuta toimintaa

Hankkeen toimintaa oli väljästi määriteltynä kaikki, mikä edisti kalastusta ja kalakantojen kehittämistä 
toimialueella. Arvokkaiksi koettujen kalakantojen hyväksi tehtävä työ edesauttaa myös virkistyskäyttöä 
ja vesiensuojelua, ja päinvastoin.

Hanke tiedotti aktiivisesti virtavesiin liittyvistä asioista eri tiedotusvälineissä ihmisten mielenkiinnon 
ylläpitämiseksi ja tietämyksen kasvattamiseksi. Hankkeella oli oma osio yhdistyksen internet-sivuilla, 
joissa saa tietoa hankkeesta.

Hanke toimi tiiviissä yhteistyössä kenttäväen, osakaskuntien, kalastusalueiden sekä kuntien viranomais-
ten ja kalatalousviranomaisten kanssa ja toimi samalla tiedotuskanavana eri toimijoiden kesken.

Erityisesti lasten ja nuorten huomioiminen kaikessa hankkeen toiminnassa oli tärkeässä roolissa. Heitä 
opastettiin löytämään lähivesien tarjoamat kalastusmahdollisuudet ja järjestettiin mahdollisuus osallis-
tua kaikkeen hankkeen toimintaan, ei vain sivusta katsojana vaan aktiivisesti osallistumalla.

Hankkeen puitteissa tehtiin joustavasti erilaista neuvontatyötä ja aloitteita, joilla edistettiin kalatalou-
den kehittämistä hankealueella. Neuvonta liittyi esimerkiksi kalastukseen, vesirakennushankkeisiin ja 
kalaveden hoitoon. Lisäksi hanke otti kantaa ja kirjoitti lausuntoja esimerkiksi vesistöihin liittyvissä 
rakennushankkeissa.

Hankkeen eri osapuolille tiedotettiin hankkeen toiminnasta vuosittaisilla väliraporteilla ja loppuraportil-
la. Raportit ovat olleet laajemman yleisön saatavilla sähköisinä versioina hankkeen internet-sivulla.

21Hankkeen muu toiminta

Kuva 29. Koskenkylän koululaisia tutustumassa kaloihin ja jokiluontoon Koskenkylänjoen rannalla.
 (Kuva: Juha Niemi).



3. VESISTÖKOHTAINEN TOIMINTA

3.1 Sipoonjoki

3.1.1 Peruskartoittaminen

Sipoonjoki tuli hankkeeseen mukaan “uutena vesistönä”, eli taustatiedot Sipoonjoesta perustuivat lähin-
nä vähäisiin tai vanhentuneisiin kirjallisuustietoihin. Koko vesistö inventoitiin maastossa ensimmäistä 
kertaa. Inventoinnissa etsittiin Sipoonjoesta ja sen sivupuroista koskialueet ja vaellusesteet, jotka ovat 
merkityksellisiä lohikalakantojen lisääntymiselle. Koskikohteille laadittiin myös ehdotukset kalatalou-
dellisesta kunnostustarpeesta. Peruskartoittamisen ohella tehtiin vesistössä kattava kalasto- ja rapukan-
taselvitys.

Sipoonjoen pääuomassa on selvityksen perusteella 11 kalataloudellisesti arvokasta koskea. Sivupuroissa 
arvokkaita koskialueita on parikymmentä. Useimmissa koskissa on tarvetta kalataloudellisille kunnos-
tustoimenpiteille.

Sähkökoekalastuksia tehtiin selvityksen yhteydessä 17 eri koskessa. Koekalastuksissa tavattiin 13 eri 
kalalajia ja pikkunahkiainen. Taimenkannan tila osoittautui erittäin kriittiseksi ja elinalue uskottua (tai 
toivottua) suppeammaksi. Peruskartoittamisen yhteydessä koeravustettiin Sipoonjoessa seitsemässä eri 
kohteessa.

Peruskartoituksesta vastasi pääosin kalatalousopiskelija Mikko Juvonen. Juvonen teki kartoituksesta 
päättötyönsä ja valmistui iktyonomiksi Turun Ammattikorkeakoulusta vuoden 2007 lopussa. Päättötyös-
tä julkaistiin yhdistyksen puolesta useilla lisävalokuvilla täydennetty raportti Sipoonjoki; Sipoonjoen ja 
sen sivupurojen kalataloudellinen kartoitus ja kunnostustarve-ehdotukset (Juvonen & Vainio 2008).
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Kuva 30. Sipoonjoen Hommanäsinkoskessa olisi erinomaista ympäristöä taimenen poikasille. Kuvitusta 
Mikko Juvosen opinnäytetyöstä. (Kuva: Mikko Juvonen).



3.1.2 Kalataloudellinen kunnos-
taminen Sipoonjoen vesistössä

Pilvijärvenpuro

Söderkullassa Pilvijärven las-
kupuro voi hieman runsaampi-
na vesivuosina toimia taimenen 
lisääntymispurona. Purossa on 
runsaasti putouskorkeutta ja ki-
vikkoisia pohjia. Puroa on tosin 
muokattu merkittävästi. Aikoinaan 
puron vesivoimaa on käytetty niin 
sahan kuin myllynkin pyörittämi-
seen. Tästä on jäljellä kaksi vaellus-
esteen muodostavaa patoa.

Kahden vaellusestepadon lisäk-
si puron alajuoksulla on peltotien 
silta, joka ennen kunnostusta muo-
dosti täydellisen vaellusesteen ka-
loille. Silta on aikoinaan rakennettu 
lohkokivistä, mutta se oli ilmeises-
ti sortunut. Vesi pääsi virtaamaan 
lohkokivien väleistä sillan läpi.

Silta kaivettiin auki ja rakennet-
tiin lohkokivistä uusi maapohjai-
nen holvi vedelle. Käytävää pitkin 
pääsevät kalat ja muut vesieläimet 
kulkemaan sillan ali. Vaellusesteen 
poisto vapautti noin sata metriä ki-
vipohjaista virtapaikkaa ja puron 
suu voi nyt paremmin toimia vir-
takutuisten kalojen lisääntymisalu-
eena. 

Seuraava pato pysäyttää kalojen 
vaelluksen ja myös tämän padon 
ohittaminen on tulevaisuudessa jär-
jestettävä. Tällöin avautuu jo use-
ampia satoja metrejä purouomaa, 
josta osa on kivi- ja sorapohjaista. 
Puron kolmannen vaellusesteen 
yläpuolella olevien alueiden kala-
taloudellinen merkitys on vähäi-
sempi. (Kts. myös Vainio 2011).
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Kuvat 31, 32 ja 33. Pilvijärvestä Sipoonjokeen laskevan puron alajuoksulla sortunut silta muodosti vael-
luesesteen. Vesi pääsi virtaamaan sillan rakenteiden läpi, mutta kalojen ja muiden eläinten kulku oli estynyt. 
Silta kaivettiin auki ja ladottiin uudelleen pääosin paikalta saaduilla lohkokivillä. Puron pohja on luonnon-
mukainen ja sillan alapuoli helposti lähestyttävä. Sillan kansi kunnostettiin maanrakennuskankaan, kivien ja 
hiekan kanssa entistä ehommaksi.



Byabäcken

Sipoonjoen taimenkanta on useissa eri yhteyksissä todettu erittäin uhanalaiseksi. Sipoonjokeen laske-
va Byabäcken sen sivupuro Ritobäcken ovat olleet ainoat alueet, joissa Sipoonjoen luonnonvaraisen 
taimenkannan lisääntymistä on edelleen havaittu. Hindsbyn koskilla on ollut heikkoa poikastuotantoa 
ja tilannetta lähdettiin parantamaan soraistamalla koskeen kunnollisia kutupohjia, jotka edesauttavat 
kutumenestystä ja suurempien vuosiluokkien syntymistä.

Kosket sijaitsevat syvässä, peltojen ympäröimässä purolaaksossa. Soran kuljettaminen traktorilla perille 
asti ei onnistunut jyrkkien penkkojen vuoksi ja lisäksi soran kuljetus ympäröivien peltojen kautta voi-
tiin toteuttaa vain silloin, kun maassa oli kantava routa. Kaksi kuorma-auton lavallista seulottua soraa 
toimitettiin ensin Hindsbyhyn, josta sora kuljetettiin traktorilla edelleen purolle. Osa sorasta saatiin 
valutettua alas purolaakson rinteeseen asetettuja pressuratoja pitkin (katso kuva 36). Noin puolet sorasta 
lapioitiin kuitenkin ahkioon ja kuljetettiin moottorikelkalla pellon laidasta puron varteen kasoihin. Soraa 
ei levitetty jäälle, sillä kevättulva olisi voinut huuhtoa sorat jäätä pitkin tai joen pohjalla mahdollisesti 
talvehtivat mätijyvät olisivat voineet 
hautautua liian paksun sorakerrok-
sen alle.

Soran levitys lopullisiin kohteisiin 
tapahtui syyskuussa talkooporukan 
voimin. Kutusoraikoita kunnostet-
tiin koskiin kaikkiaan viisi kappalet-
ta. Talkooväkeä osallistui yhteensä 
parikymmentä henkeä. Valtaosa saa-
pui talkoisiin paikallisten aktiivisten 
toimijoiden kutsumana ja osa ilmoit-
tautui mukaan luettuaan lehdestä tal-
kooväen tarpeesta. (Kts. myös Vai-
nio 2010).
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Kuva 34. Soraistustalkoot Sipoonjoen Byabäckenillä syksyllä 2009. (Kuva: Juha Niemi).

Kuva 35.
(Kuva: Tapio
Gustafsson)
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Kuva 36. Kaksi kuorma-au-
ton lavallista soraa siirrettiin 
traktorilla pellon yli purolle. 
Aivan purolle asti ei päästy 
jyrkkien penkkojen vuoksi, 
joten kippaamista varten ra-
kennettiin lumesta ja pressuis-
ta luiskia soralle.

Kuva 37. Osaan kunnostetta-
vista soraikoista sora piti vie-
dä moottorikelkan ja ahkion 
kanssa.

Kuva 38. Soraa ei kipattu jään 
päälle tulvan vietäväksi, vaan 
varastoitiin rantaan.Syksyllä 
sora kuskattiin kottikärryil-
lä ja lapioitiin lopullisiin 
sijoituspaikkoihinsa. Talkoo-
laisia saapui ympäri pitäjää ja 
hieman kauempaakin.
(Kuva: Juha Niemi).



Ritobäcken

Ritobäcken (Ritosbäcken, Hälsängs-
bäcken) on suurin Byabäckeniin 
laskevista sivupuroista. Purossa on 
todettu taimenen kutevan vaihtele-
valla menestyksellä. Puron sorai-
koista pöyhittiin lapiotyönä lietteitä 
pois ja siirrettiin soraa kuivilta reu-
noilta sopiviin kutupaikkoihin. Työ 
toteutettiin luonnonsuojelualueella 
ja vaati siten asiaan kuuluvaa hie-
novaraisuutta. Ilmeisesti tehty työ 
ja hyvä vesivuosi yhdessä auttoivat, 
sillä Ritobäckeniin syntyi keväällä 
2009 pitkän ajan jälkeen vahva vuo-
siluokka taimenia.
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Kuva 40. Sipoon Sanomat 19. 
marraskuuta 2009. Sipoon-
joen taimenkanta poikkeaa 
perimältään muista tunnetuista 
taimenkannoista ja on siten ai-
nutlaatuinen. Sipoonjokeen ei 
istuteta vierasperäistä kantaa 
olevia taimenia, sillä sekoit-
tuessa niiden ominaisuudet 
voisivat heikentään paikalli-
siin olosuhteisiin sopeutuneen 
taimenkannan elinkykyä.

Kuva 39 (yllä). Soran vä-
häisyys ja liettyminen ovat 
esteitä taimenen kudulle. 
Hankalassa maastossa paikalla 
oleva sora kannattaa käyttää 
tarkoin ja pöyhiä lietteitä pois 
ja siirtää tulvan kasaamaa 
soraa reunoilta takaisin virtaan



3.1.3 Kalastotutkimukset Sipoonjoella

Sipoonjoen taimenkannan tila

Sipoonjoen taimenkannan tila on tiedetty uhanalaiseksi jo pitkään. Luontainen lisääntyminen on tuot-
tanut vain vähän poikasia ja lisääntyminen on ollut epäsäännöllistä (Saura 2001, Haavisto & Lempinen  
1999). Sipoonjoen taimenen on todettu poikkeavan geneettisesti muista tunnetuista taimenkannoista 
(Marttinen & Koljonen 1989). Oma ainutlaatuinen taimenkanta, jolla on mahdollisuus tehdä kasvu-
vaellus merelle, oli  yksi tärkeimmistä perusteista liittää Sipoonjoen pääuoma ja kahdeksan sivupuroa 
Natura-2000 verkostoon.

Vuonna 2007 toteutetussa laajassa kalastoselvityksessä todettiin Sipoonjoen taimenen lisääntyvän enää 
vain Byabäckenin sivupurossa. Satunnaisesti taimenia tavataan myös joen pääuomassa, mutta nämä 
ovat ilmeisesti Byabäckenistä vaeltaneita yksilöitä. Lisääntymisestä muissa osissa vesistöä ei saatu viit-
teitä koko hankeaikana.

Byabäckenin vesistössä koekalastettiin vuosittain hankkeen puitteissa tai yhteistyössä Riista- ja kalatalou-
den tutkimuslaitoksen kanssa. Poikasia todettiin syntyneen vuosina 2007, 2008, 2009 ja 2010. Kuitenkin 
vain vuonna 2009 syntyi yhteen koskeen vahva vuosiluokka ja muuten lisääntymisen onnistuminen oli 
hyvin vähäistä. Lisääntymismenestykseen vaikuttavat suuresti sääolosuhteet. Vuosien 2009 ja 2010 kui-
vat syksyt ja niitä seuranneet ankarat talvet vähensivät poikastuotantoa monissa muissakin tunnetuissa 
luonnonkannoissa. Oma osansa heikkoon lisääntymismenestykseen voi olla myös ojitushankkeiden ai-
heuttamilla poikkeusolosuhteilla vesistössä (katso luku 3.1.4, s. 29). 

Sipoonjoen taimenkanta jatkaa sinnittelyään äärimmäisen uhanalaisena. Tähän tilanteeseen eivät Natu-
ra-alue, hankkeen toimet tai Sipoon kalastusalueen päätös rajoittaa kalastusta Sipoonlahdella taimenen 
nousuaikana ole vielä havaittavasti ehtineet vaikuttaa. Hankeaikana äärimmäiset sääilmiöt ja kaivuu-
hankkeet Byabäckenin vesistössä olivat suuria rasitteita. Myönteisiä seikkoja ovat mm. se, että taimen-
kannan tila tunnetaan nyt melko hyvin. Laajempaa ojitustarvetta ei taimenen elialueilla tai niiden ylä-
puolella pitäisi enää esiintyä lähitulevaisuudessa ja Byabäckenin vesistö voi alkaa toipua kokemastaan 
käsittelystä. Syksyllä 2011 havaittiin Byabäckenin vesistössä muutamia kutukuoppia. Kudun jälkeen 
virtaamat nousivat ennätyksellisen suuriksi joulukuussa ja kiintoainekuormitus nousi poikkeuksellisen 
suureksi. Silti on toiveita, että Byabäckeniin syntyy taas taimenia tulevana keväänä.
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Kuva 41. Sipoonjoen 
taimen lisääntyy ny-
kyisin enää Byabäcke-
nin vesistössä. Kanta 
pitää saada ensin vah-
vistumaan nykyisillä 
elinalueilla ja aloittaa 
sen jälkeen siirtois-
tuttaminen muille 
sopiville elinalueille.
(Kuva: Mikko Juvonen)



Kuva 42. Riista- ja ka-
lataluden tutkimuslai-
toksen tutkijat ottavat 
Sipoonjoen taimenista 
näytteitä DNA-tutki-
musta varten. Pieni 
pala vatsaevästä 
riittää tutkimukseen 
ja arvokkaat taimenet 
palautettiin takaisin 
kotipuroonsa kasva-
maan.

Sipoonjoen koeravustukset

Sipoonjoen rapukannan tilaa selvitettiin koeravustamalla Sipoonjoessa vuosina 2007-2009 ja 2011. 
Vuonna 2007 saatiin joen keskijuoksulta yksi jokirapu ja vuonna 2009 joen yläjuoksulta toinen. Taus-
tatietojen mukaan Sipoonjoessa esiintyisi hyvä kotimaisen jokiravun kanta. Mm. Itä-Uudenmaan ja 
Porvoonjoen vesiensuojeluyhdistyksen järjestämässä koululaistapahtumassa 2000-luvun alussa saatiin 
Brobölen padon alta useita jokirapuja kahdella merralla. Paikalliselta asukkaalta saadun tiedon mukaan 
rapukanta romahti vuonna 2004. Tällöin jokin ei paikallinen porukka ravusti joella useissa paikoissa. 
Heidän pyydystensä mukana arveltiin rapuruton kulkeutuneen Sipoonjokeen. Toisaalta kesä 2004 muis-
tetaan poikkeuksellisesta kesätulvasta. Lämpimässä vedessä kasvillisuus alkoi hajota seisovien vesi-
massojen alla ja paikoin ilmiö aiheutti jopa happikatoa. Tulvaveden mukana vesistöihin saattoi päätyä 
myös vierasaineita. Syytä rapukatoon tuskin voidaan jälkikäteen selvittää.

Koeravusten perusteella on mahdotonta sanoa, onko jokirapukanta elpymässä vai hiipumassa pois. 
Vuonna 2009 tavattiin joen alajuoksulta Byabäckenistä täplärapuja. Täplärapujen luvaton siirtäminen 
Sipoonjoen vesistöön voi vaikeuttaa tai estää kokonaan jokirapukannan palauttamisen. Täplärapu voi 
mm. kantaa ja levittää rapuruttoa sairastumatta siihen itse. Täplärapu esiintyy toistaiseksi Brobölen pa-
don alapuolella. Vaikka rapu pääseekin kulkemaan kalatiesta Brobölen padolla (Lempinen 1999), voivat 
pato ja patoallas pitää ylä- ja alapuoliset rapukannat toistaiseksi erillään. Siten yläjuoksun jokirapukanta 
voi vielä elpyä tai sitä voidaan vahvistaa sopivilla jokirapuistukkailla.

Sipoonjoen taimenista kerättiin DNA-näytteitä

Sipoonjoen taimenista kerättiin näytteitä DNA-kartoitusta varten. Näytteet keräsivät Riista- ja kalata-
louden tutkimuslaitoksen tutkijat yhdessä Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen kanssa. 
DNA-tutkimus tehdään EU-rahoitteisen HEALFISH-hankkeen puitteissa. Tutkimuksella saadaan aiem-
paa tarkempaa tietoa, sillä tutkimusmenetelmät ovat kehittyneet ja tutkittavia kaloja on suurempi mää-
rä kuin vuonna 1987 toteutetussa tutkimuksessa. Healfish -hanke julkaisee tuloksia myöhemmin, kun 
kaikki näytteet on saatu käsiteltyä.

DNA-näyte otetaan leikkaamalla saksilla hyvin pieni pala kalan vatsaevästä (katso kuvat 54 & 78). Täs-
tä ei ole todettu olevan haittaa kalalle ja kaikki arvokkaat näytekalat palautettiin takaisin kotikoskiinsa. 
Tavoitteena tutkimuksessa on saada 50 kalan otos, joka saatiin Sipoonjoella lähes täyteen.
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3.1.4 Kaksi mittavaa ojitushanketta

Hankkeen aikana toteutettiin Bya-
bäckenissä kaksi merkittävää ojitusta. 
Vuonna 2009 ojitettiin Byabäckenin 
latvavesiä aivan Natura-alueen yläpuo-
lelta. Kyseessä oli vanhan perkauksen 
ja ojittamisen uudistus, joka kohdistui 
puron ylimpään, nk. Oxberbetinkos-
keen ja sen yläpuoliseen peltoaluee-
seen. Perkaus toteutustapa oli erittäin 
vahingollinen virtavesiluonnon kan-
nalta, mutta perkaus tuli täytenä yllä-
tyksenä niin hankkeelle kuin kalatalo-
usviranomaisillekin,  eikä perkauksen 
toteutustapaan päästy vaikuttamaan.

Vuonna 2010 toteutettiin Ritobäcken 
-nimisessä sivupurossa luonnon-
mukainen peruskuivatus ”Ravinne-
huuhtoutumien hallinta” -hankkeen 
puitteissa. Luonnonmukaisessa perus-
kuivatuksessa huomioidaan vesiluonto 
työn toteutuksessa ja saadaan aikaan 
pitkäaikainen ratkaisu, jotta uomaan 
ei tarvitse kajota uudelleen lähitule-
vaisuudessa. Siinä mielessä luonnon-
mukaisen peruskuivatushankkeen to-
teuttaminen Byabäckenin kaltaisessa 
vesistössä on perusteltua.

Molemmissa ojitushankkeissa kaivuu-
työt aiheuttivat runsasta kiintoaines-
kuormitusta alapuoliseen vesistöön. 
Lisäksi kuormitus alapuoliseen vesis-
töön on kaivuutöiden jälkeen normaa-
lia suurempaa lisääntyneen eroosion 
takia. Juuri kaivetut uomat kuluvat 
reunoiltaan, eikä kasvillisuus ole vielä 
ehtinyt palautua sitomaan ojien reu-
noja. Kaksi näin suurta kaivuuhanket-
ta pienessä vesistössä eivät voi olla 
vaikuttamatta taimenkannan elinolo-
suhteisiin. Erityisesti suuri kiintoai-
nekuormitus vaikeuttaa taimenen li-
sääntymistä, sillä kiintoaines tukkii ja 
peittää soraikoita ja tukehduttaa soran 
sisällä mahdollisesti olevia mätijyviä.
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Kuva 43.  Byabäckenin latvaa vuosi perkaamisen jälkeen. 
Ojan reunoille ei ole ehtinyt tulla sitovaa kasvillisuutta. Ojan 
reunat syöpyvät ja sortuilevat ja kiintoaines kulkeutuu alavir-
taan taimenen elinalueille.

Kuva 44.  Byabäckenin ylin koski Ängesbölebergetin ku-
peessa perattiin myös. Tällaisia rännejä ei saisi kaivaa enää 
mihinkään vesistöön, vähiten arvokkaaseen taimenpuroon.

Kuva 45. Ritobäcken.  Luonnon-
mukaisessa vesirakentamisessa 
luontainen uoma saa jäädä muotou-
tumaan itsestään. Tulvavedet nou-
sevat kasvipeitteiselle ”hyllylle”.



3.2 Mustijoki

3.2.1 Kalojen mätijyvien ja poikasten istuttaminen Mustijoen vesistöön

Mustijoen vesistöön istutettiin vuosina 2007-2011 taimenta mätirasioissa yhteensä lähes 110 000 mä-
tijyvän määrä. Lohta istutettiin reilut 50 000 mätijyvää ja harjusta kokeellisesti reilut 2000 mätijyvää 
(katso taulukko 1). Taimenta istutettiin kaikkiaan 15 eri kohteeseen (katso kartta kuva 47). Suurimmaksi 
osaksi taimenet istutettiin puroihin ja latvavesiin. Lohet istutettiin pääuoman suurempiin koskiin joen 
keski- ja alajuoksulla. Harjusistutus tehtiin Monsolan pohjakynnykselle Mustijoen haaran latvavesissä.

Keväällä 2010 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos toimitti vuoden vanhoja lohia Uudellemaalle. Lo-
het vastaanotettiin Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen toimesta ja reilut 10 000 lohta 
ohjattiin Mustijokeen.

Mustijoen avaaminen vaelluskaloille viivästyi ja mutkistui jälleen, kun korkein hallinto-oikeus edellyt-
ti päätöksessään 29.12.2011 Mustijoen vaelluskalakannan tutkimista edelleen (katso s. 37). Hankkeen 
aikana vaikutti jo siltä, että Tjusterbynkoskeen ja Laukkoskeen rakennettaisiin kalatiet ja vaellusreitti 
mereltä Pornaisten Lahankoskeen asti avautuisi. Lohien istuttaminen aloitettiin kotiuttamistarkoitukses-
sa, mutta nyt istukkaiden merkitys on suurinta vaelluskalatutkimukselle.

Mustijoen vesistössä kalojen vaellusmahdollisuuden toteuttaminen Pornaisten Lahankosken ja Halkian-
kosken yläpuoliseen vesistöön ei kuulu lähitulevaisuuden suunnitelmiin. Taimenta on kuitenkin kotiu-
tettu koko vesistöön, sillä taimen muodostaa paikallisia kantoja, jotka eivät ole riippuvaisia merivael-
luksesta. Paikalliset joki- ja purotaimenet eivät kasva niin suuriksi kuin merellä kasvavat meritaimenet, 
mutta niillä voi silti olla suuri merkitys paikalliselle kalastukselle ja joen vetovoimalle kalastuskohtee-
na. Harjus on lajina hyvin paikallinen ja pysyy lähellä istutus- tai synnyinpaikkaansa.
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Kuva 46. Lehtileike, Orimatti-
lan Sanomat 11.4.2008.

Taulukko 1. Kalojen mätijyvä- ja poikasistutukset Mustijoen vesistöön 2007-2011.
  (Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen istuttamat ja vastaanottamat erät)

 Vuosi   2007   2008   2009   2010   2011
Laji
Taimen mätijyvä 11 700  9870  47 850  29 700  10 305
Lohi mätijyvä  -  -  9100  29 250  13 020
Harjus mätijyvä -  2040  -  -  -
Lohi 1-vuotias  -  -  -  10 462  -
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Kuva 47. Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen tekemät mätirasiaistutukset sekä vastaanote-
tut poikasistutukset Mustijoen-Mäntsälänjoen vesistössä vuosina 2007-2011.



3.2.2 Kalataloudellinen kunnostaminen Mustijoen vesistössä

Rantalantienkoski

Mustijoen toisen latvahaaran Mäntsälänjoen latvoilla sijaitsevaa pientä koskea Rantalantien sillan koh-
dalla kunnostettiin Kalataloudellisen jokikunnostushankkeen puitteissa vuonna 2005 (Vainio 2007, 
2006). Vuonna 2008 jouduttiin kosken keskivaiheilta kulkevan Rantalantien tierumpu uusimaan. Tie-
hoitokunta toteutti työn kosken olosuhteet ja kalataloudellisen arvon huomioiden (Vainio 2008).

Tierummun vaihtaminen edellytti työpadon rakentamista sillan yläpuolelle, eli kunnostettu koskialue 
kuivatettiin väliaikaisesti. Kuivatuksen alkaessa hanketyötekijät keräsivät arvokalaston ja ravut talteen 
kuivuvasta koskesta. Koskeen ja sen alapuolelle jäi syvempiä suvantoja ja osan kaloista onnistui itse 
siirtyä turvaan kuivuvasta koskesta. Lopulta kymmenkunta taimenta ja muutamia täplärapuja kerättiin 
turvaan koskialueelta.
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Kuva 48. Rantalantien 
tierummun uusimisen ajak-
si koskialue piti kuivattaa 
työpadon avulla. Koskea on 
kunnostettu aiemmin ja sinne 
on istutettu taimenta mätirasi-
oissa. Koskesta siirrettiin työn 
ajaksi turvaan kymmenkunta 
taimenta ja rapuja.

Kuva 49. Tie ja tierumpu siir-
tyivät hieman alavirtaan päin. 
Rummun alle uhkasi tulla pu-
dotusta, joka olisi vaikeuttanut 
vesieliöiden pääsyä tierum-
puun. Putken alapuolinen alue 
kivettiin siten, että kalojen ja 
muiden vesieliöiden on helppo 
lähestyä putken suuta ja pääs-
tä siitä sisään.



Uuden tierummun paikka siirtyi hieman alavirtaan tiessä olevan mutkan oikaisemiseksi. Tämän takia 
uuden tierummun alapuolelle uhkasi jäädä pudotusta, joka vaikeuttaisi kalojen ja rapujen pääsyä rum-
puun. Tierummun alapuolelle tehtiin kiveykset, jotka mahdollistavat kalaston helpon pääsyn putken 
sisälle.

Syksyllä 2011 Saaren kartanon opiskelijat toteuttivat kunnostuksen Rantalantien alapuolisella puro-
osuudella. Puroon kunnostettiin kutusoraikkoja ja tehtiin kiveyksiä. Myöhemmin puron rantamille 
kunnostetaan myös luontopolku. Kunnostus toteutettiin kolmen päivän mittaisen purokunnostuskurssin 
puitteissa. Kurssi piti sisällään teoriaa ja lopuksi käytännön kunnostuspäivän. Kurssin ohjasi Vesa Kui-
tunen opettajaopintojensa osana. Hankkeen osuudeksi jäi avustaminen alkuvalmisteluissa ja kutusoran 
hankinta. Lisäksi kunnostusalueella sähkökalastettiin yhdessä kurssilaisten kanssa kunnostusta edeltä-
vänä päivänä.
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Kuvat 50 ja 51. Saaren kartanon opiskelijat kunnostivat oppilaitoksen maiden läpi virtaavaan Mäntsälänjoen 
latvapuroon kutusoraikoita. Vesa Kuitusen vetämällä kurssilla opittiin ensin perusasiat teoriassa ja lopuksi 
opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat kunnostustyön. (Kuvat: Vesa Kuitunen).

Kungsbäckenin inventointi

Kungsbäcken Porvoossa tunnetaan vanhana 
meritaimenen kutupurona (Segerstråle 1939). 
Meritaimen ei päässyt puroon vuosina 1965-
1994, kun Kilpilahden teollisuusalueen tarpei-
siin rakennettu Brasaksen vesilaitospato esti 
taimenien nousun puroon. Vaelluskalakannat 
hävisivät Mustijoesta tuona aikana. Ilmeisesti 
Kungsbäckenin ja sen valuma-alueen ojittami-
sen seurauksena myös paikallinen taimenkanta 
menetettiin purosta noina vuosina.

Kungsbäckenin vesi on erittäin sameaa. Syy-
tä selvitettiin vuonna 2008 inventoimalla pu-
ron latvavesiä.  Puron alimmat pari kilometriä 
Haksinkoskeen asti virtaavat edelleen luon-
nonuomassa, vaikka ovatkin peltoalueella. 
Haksikosken yläpuolelta koko valuma-alue 
peltoja ja ylimpiä metsäalueita myöten on oji-
tettu. Haksikosken yläpuolella pellon keskellä 

Kuva 52. Kungsbäckenin sameus aiheutuu suu-
relta osin  latvojen metsäojista, jotka syöpyvät 
yhä syvemmälle savimaahan. Syöpymisen voisi 
pysäyttää esimerkiksi pohjakynnysten avulla.



virtaava oja on saanut jo luonnollisia piirteitä. Oja voisi jälleen toimia taimenen elinalueena, etenkin jos 
sitä kunnostettaisiin siihen suuntaan uusintaperkauksen sijaan. Kungsbäckenin sameuden syy ja veden 
riittävyyteen liittyvät ongelmat löytyvät latvojen metsäojista. Ojia on pitkiä matkoja viettävässä maas-
tossa. Ojat syöpyvät yhä syvemmälle savimaahan, penkat sortuilevat ja veteen pääsee suuria määriä 
kiintoainesta.

Kungsbäckenin latvavesiä tulisi kunnostaa 
kynnystämällä metsäojia, kaivamalla lie-
tekuoppia ja ennallistamalla tarpeettomia 
ojituksia. Haksinkosken yläpuoliselle pel-
toalueelle tulisi perustaa suojavyöhykkeet. 
Uoma tulisi kunnostaa luonnonmukaisen 
jokirakentamisen periaatteiden mukaisesti 
tai antaa palautua itsestään kohti luonnon-
tilaa. Kungsbäcken vaatisi aivan oman va-
luma-alueen kunnostusprojektin, mikä pu-
ron historia ja kalataloudellinen merkitys 
huomioonottaen olisi varsin mielekästä. 
(Kts. myös Vainio 2009).

Haksinkoskessa on tehty pienimuotoista 
kalataloudellista kunnostamista aiemmin 
(Vainio, 2007). Syksyllä 2010 käytiin pöy-
himässä lietteitä pois kutusoraikoista (kuva 
53). Koski on syvässä notkossa, minne li-
säsoran vieminen on erittäin hankalaa. Sik-
si kosken vähäiset soraikot on syytä pitää 
kunnossa.
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Kuva 53. Kungsbäckenin Haksinkoskelle on vaikea vie-
dä lisäsoraa, joten vähät soraikot on syytä pitää kunnossa 
pöyhimällä lietteitä pois säännöllisesti.

3.2.3 Kalastotutkimukset Mustijoen vesistössä

Isonniitynojan vesistö

Isonniitynojan vesistö virtaa pääosin Pornaisissa ja laskee Mustijokeen Porvoon puolella. Vesistössä 
on kaksi järveä, Kotojärvi ja Ruokijärvi. Vesistön erikoisuus on ainoa Mustijoen vesistössä säilynyt 
luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Taimenkannan elinalue on parin viime vuosikymmenen kuluessa 
supistunut hyvin pieneksi ja kannan säilymistä ja selviämistä voidaan pitää pienenä ihmeenä. Taimen-
kantaan ei nykyisellään saisi kohdistaa lainkaan kalastusta ja sen elinaluetta sekä elinalueen yläpuolisia 
osia tulee suojella taimenkantaa haittaavilta toimilta.

Oma luontaisesti lisääntyvä ja paikallisiin olosuhteisiin sopeutunut taimenkanta on erittäin arvokas. 
Sillä on perinnöllisiä ominaisuuksia, joista voi tulevaisuudessa olla suuri apu luotaessa koko Mustijoen 
vesistöön omaa taimenkantaa. Aluksi taimenkanta on saatava vahvistumaan nykyisellä elinalueellaan ja 
sittemmin leviämään niille Isonniitynojan elinalueille, missä sen tiedetään aiemmin esiintyneen.

Mustijoen taimenkannasta kerättiin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa DNA-näytteitä 
syksyllä 2011. Näytteitä on tavoitteena saada kasaan 50 kpl. Mustijoesta näytteitä saatiin 31 kappaletta, 
mikä taimenkannan kokoon nähden on varsin hyvä tulos. Näytteet analysoidaan HEALFISH-hankkeen 
puitteissa ja tuloksia saadaan vasta hieman myöhemmin. DNA-analyysillä saadaan selville taimenkan-
tojen keskinäisiä perinnöllisiä eroja. Tuloksista voidaan saada selville esimerkiksi se, onko Isonnityno-
jassa esiintyvä taimenkanta istutettu joskus vai onko kyseessä Mustijoen alkuperäinen taimenkanta.
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Kuva 55. Isonnittynojan vesistössä tehtiin myös 
soraikoiden huoltoa pöyhimällä kutusoraikoita ja 
lisäämällä soraa.

Kuva 56. Mustijoen vesistöstä löytyy vielä pienellä alueella sinnittelevä luontainen taimenkanta. DNA-tut-
kimuksen valmistuttua saadaan kannan alkuperästä uutta tietoa. (Kuva: Aki Janatuinen).

Kuva 54. DNA-näyte saadaan leikkaamalla pieni 
pala vatsaevästä. Kalalle ei operaatiosta koidu 
sanottavaa haittaa. (Kuva: Aki Janatuinen).



Kuva 57.  Kungsbäckenistä syksyn 2011 koekalastuksessa 
saaduista taimenista pienimmät voivat jo olla luonnossa synty-
neitä. Istutuksia ei tehty keväällä ja kokonsa puolesta pienim-
mät ovat yhden kesän vanhoja. (Kuva: Aki Janatuinen).

Kuva 58.  Mustijokeen nousee merestä Brasaksen kalatietä 
pitkin nahkiaisia. (Kuva: Aki Janatuinen).

Kuva 59.  Mustijokeen syksyllä 
2011 noussut meritaimen.
(Kuva: Aki Janatuinen).

Muut koekalastuskohteet

Kungsbäckenin Haksinkoskeen on is-
tutettu taimenta mätijyvinä vuosina 
2005-2010. Vuonna 2011 ei Kungs-
bäckeniin tehty lainkaan istutuksia. 
Syksyllä 2011 sähkökalastettiin laaja 
alue koskesta. Olosuhteet olivat melko 
hankalat suuren virtaaman, erittäin sa-
mean veden ja purossa olevan risukon 
takia. Kosken alueelta saatiin silti nel-
jätoisa taimenta. Lisäksi näköhavain-
toja saatiin yhtä paljon. Pienimmät 
taimenista olivat noin 11 cm mittaisia 
ja painoa niillä oli 10-14 grammaa. 
Tämän kokoiset poikaset ovat mitä 
ilmeisimmin saman vuoden poikasia, 
jolloin ne ovat syntyneet luonnonku-
dusta. Koekalastuksissa saatiin myös 
nahkiaisia, jotka ovat nousseet puroon 
merestä Brasaksen kalatietä pitkin.

Brasaksen kalatiessä havaittiin jokeen 
nousevia meritaimenia vuosina 2008 
ja 2011. Molempina vuosina syksyllä 
oli runsaasti vettä. Syksyt 2009 ja 2010 
olivat poikkeuksellisen kuivia ja täl-
löin meritaimenten ja lohien nousu jäi 
ilmeisen vähäisemmäksi. Brasaksen 
kalatiessä ei tehty hankeaikana var-
sinaista seurantaa. Havainnot saatiin 
yleisövihjeiden ja 2011 koekalastuk-
sen perusteella.

Mätirasiaistutusten tuloksia seurattiin 
istutuskoskilla hankeaikana (katso 
kartta s. 31). Koekalastuksia tehtiin 
Grindängsbäckenissä, Niinikoskessa, 
Nummistenkoskessa, Lukkokoskessa, 
Kalkinkoskessa, Olkisten pohjapadol-
la, Monsolan pohjapadolla, Ometto-
ojan vesistössä ja Rantalantien koskes-
sa. Kaikissa istutuskohteissa tavattiin 
taimenia, joskin määrissä oli vaihte-
lua.
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3.2.4 Muuta toimintaa Mustijoella

Pohjapatojen kunnostus

Hankeaikana kunnosti Uudenmaan ympä-
ristökeskus, sittemmin ELY-keskus, Mus-
tijoen latvavesien pohjapatoja Mäntsä-
lässä. Joen perkaushankkeen yhteydessä 
1980-luvulla rakennettuihin pohjapatoi-
hin ja -kynnyksiin kunnostettiin lohika-
lojen poikasille soveltuvaa ympäristöä ja 
helpotettiin kalojen vaellusta. Kunnos-
tettuja kohteita olivat Olkisten pohjapato 
(2008), Kalkinkoski (2008) ja Lontoon 
pohjapato (2010). Lohikalaa Suomenlah-
delta Salpausselälle -hanke aloitti taime-
nen kotiuttamisen kunnostetuille alueille 
mäti-istutuksin.

Kalastusesite

Mäntsälän-Pornaisten kalastusalue julkai-
si erityislupakohteistaan ja alueen säädök-
sistä kalastusesitteen. Esitteen suunnitteli 
Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja 
ilmansuojeluyhdistys. Esite julkaistiin ke-
väällä 2009 ja esitettä on päivitetty pysy-
mään ajan tasalla.

Tjusterbynkosken kalatie

Tjusterbynkosken kalatiestä saatiin pää-
tös korkeimmalta hallinto-oikeudelta 
29.12.2011. Alunperin lupaehdoissa ja 
alempien oikeusasteiden päätöksissä kes-
keinen vaatimus kalatien rakentamisesta 
voimalaitoksen kustannuksella kumottiin. KHO edellyttää päätöksessään, että ”mikäli kalatalousviran-
omainen katsoo tarpeelliseksi kalatien rakentamisen voimalaitoksen ohitse, tulee ensin vähintään kol-
men vuoden ajan selvittää, kuinka paljon ja minkä lajisia kaloja Tjusterbynkoskelle nousee, kun voima-
laitos on käynnissä”. Mikäli kalatien rakentaminen selvitysten nojalla on perusteltua, on voimalaitoksen 
osallistuttava kalatien kustannuksiin 20 % osuudella ja luovutettava vettä kalatiehen korvauksetta.

KHO:n päätös tarvitsee vielä tarkennuksia siltä osin, mitä Tjusterbynkoskelle nousevista vaelluskalois-
ta tulee edelleen selvittää. Jo aiemmat tutkimukset osoittavat, että Brasaksen kalatiestä Mustijokeen 
nousee vaelluskaloista taimenta, vimpaa, lohta ja ankeriaita sekä lisäksi nahkiaisia (mm. Uudenmaan 
ympäristökeskus 2009 [viitattu 1.2.2012]). Mustijoessa ei nykyisin voi esiintyä varsinaisia vaelluskala-
kantoja, sillä käytännössä lähes kaikki vaelluskaloille soveltuvat lisääntymisalueet sijaitsevat Tjuster-
bynkosken yläpuolella. Siten Brasaksen kalatiestä Mustijokeen nousevat vaelluskalat ovat peräisin joko 
istutuksista tai ne ovat yksilöitä, jotka pyrkivät levittäytymään uusille elinalueille. Mustijokeen tehtyjen 
vaelluskalaistutusten määrä ei viime vuosina ole ollut kovin suuri ja vaelluskalojen luontainen levit-
täytyminen uusille elinalueille on suhteellisen hidasta. Tjusterbynkoskelle hakeutuvien vaelluskalojen 
määrän ei siten voida olettaa olevan kovin suuri, vaikka Mustijokeen jatkuvasti pyrkiikin vaelluskaloja. 
Tjusterbynkoskeen tarvitaan kalatie, jotta Mustijoki voidaan palauttaa jälleen vaelluskalajoeksi.

Kuva 60.  Uudenmaan ympäristökeskus, sittemmin ELY-
keskus on kunnostanut Mustijoen latvan pohjapatoja so-
pimaan paremmin kalojen elinympäristöksi. Vuonna 2010 
valmistui kalatie nk. Lontoon pohjapadon yhteyteen.

Kuva 61.  Mäntsälän-Pornaisten kalastusalueen vuonna 
2009 julkaiseman kalastusesitteen suunnitteli Itä-Uuden-
maan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys.
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3.3 Porvoonjoki

3.3.1 Kalojen mätijyvien ja poikasten istuttaminen Porvoonjoen vesistöön

Porvoonjoen vesistöön istutettiin vuosina 2007-2011 taimenta mätirasioissa yhteensä yli 270 000 mäti-
jyvän määrä. Taimenta istutettiin kaikkiaan 35 eri kohteeseen siten, että kuhunkin kohteeseen istutuksia 
tehtiin 1-4 vuotena hankkeen kuluessa (katso kartta kuva 62). Taimenet istutettiin pääsääntöisesti sivu-
puroihin ja latvavesien koskiin, jotka tarjoavat parhaat edellytykset luontaisten taimenkantojen synty-
miselle.

Lohta istutettiin 140 000 mätijyvää. Lohen mäti-istutuksia tehtiin vuosina 2009-2011 kaikkiaan yh-
deksään eri koskeen. Kohteista kuusi on pääuoman suuria koskia, jotka soveltuvat kovassakin virrassa 
viihtyville lohen poikasille. Vuonna 2011 istutettiin lohia kokeellisesti myös kolmeen sivujokeen. Si-
vujokien pienet kosket eivät ole aivan tyypillisintä ympäristöä lohelle, mutta istutuskohteet tarjoavat 
alkuvaiheessa paremmin suojaa pienille poikasille. Pääuomien kosket ovat sen verran perattuja, että 
aivan pienimmille poikasille sopivia ympäristöjä on niukasti tarjolla. Lohet istutettiin Orimattilan Tön-
nönkosken alapuoliseen vesistöön, mihin merellä kasvuvaelluksen suorittaneet lohet voivat kalateiden 
kautta nousta takaisin kudulle.

Vuonna 2008 istutettiin kokeellinen erä harjusta mätirasioissa. Harjuksen mätijyviä kuoriutettiin Por-
voonjoen vesistössä neljään eri kohteeseen yhteensä noin 7500 kpl. Koekalastuksia tehtiin seuraavana 
syksynä kahdessa istutuskohteessa joista toisesta harjuksia saatiin. Harjus on huono kilpailemaan mui-
den kalalajien kanssa, eikä sitä kannata istuttaa kohteisiin, joissa samanaikaisesti panostetaan taimen-
neen.

Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hanke toimi vastaanottajana ja oppaana maastossa useissa 
poikasistutuksissa. Istutukset suunniteltiin ja toteutettiin siten, että päällekkäisyyksiä mäti-istutusten 
tai muiden istutusten kanssa ei päässyt syntymään. Poikasistutuksia Porvoonjoelle toimittivat Riista- 
ja kalatalouden tutkimuslaitos, Kalatalousyhteisöjen liitto ja Hämeen ELY-keskus. Hankkeen toimesta 
vastaanotettiin Porvoonjokeen yksivuotiaita taimenia, kesänvanhoja harjuksia ja 1-3 vuotiaita lohia. 
Poikasistutukset olivat joko nk. yleishyödyllisiä istutuksia tai Lahti Aqua Oy:n velvoitteena maksamia 
istutuksia.
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Taulukko 2. Kalojen mätijyvä- ja poikasistutukset Porvoonjoen vesistöön 2007-2011.
  (Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen istuttamat ja vastaanottamat erät)

 Vuosi   2007   2008   2009   2010   2011
Laji
Taimen mätijyvä 23 400  28 905  116 880 73 700  30 525
Lohi mätijyvä  -  -  27 600  72 750  37 820
Harjus mätijyvä -  7480  -  -  -
Taimen 1-vuotias 765  -  -  1500  -
Lohi 1-vuotias  4500  -  -  10 248  6063
Lohi 2-vuotias  -  -  6753  -  -
Lohi 3-vuotias  -  -  2013  -  -
Harjus 1-kesäinen -  -  -  1700  -



Kuva 62. Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen tekemät mätirasiaistutukset sekä vastaanote-
tut poikasistutukset Porvoonjoen vesistössä vuosina 2007-2011. Poikasia toimittivat Riista- ja kalatalouden 
tutkimuslaitos sekä Kalatalousyhteisöjen liitto (2007, 2008) ja Hämeen ELY-keskus (2010) Lahti Aqua Oy:n 
maksamina velvoiteistutuksina.

39Porvoonjoki, istutukset



3.3.2 Kalataloudellinen kunnos-
taminen Porvoonjoen vesistössä

Vähänkylänkosken kalatie

Askolan Vähäjoessa Monninky-
lässä nk. Vähänkylänkosken pa-
don yhteyteen rakennettiin kalatie 
vuonna 2002. Työ toteutettiin tal-
koilla Porvoonjoen kalataloudellis-
ten kunnostussuunnitelmien laadin-
nan yhteydessä (Vainio 2002, liite 
1). Vuonna 2008 rakennettiin kala-
tien yläosa uudelleen ja muutettiin 
nousureitti toiseen kohtaan, mihin 
houkutusvirtaama saatiin paremmin 
johdettua. Kalatien kivet ladottiin 
uudelleen metsätraktorin kouralla 
ja kivet sidottiin paikalleen ja vä-
lit tiivistettiin betonivalulla. (katso 
myös Vainio 2009).

Kuvat 63 (ylä vas) ja 64 (vas.).
Monninkylän Vähänkylänkos-
ken kalatien yläosa rakennettiin 
uudelleen. Kulkureitti muutettiin 
kokonaan toiseen paikkaan siten, 
että nousu mahdollistuu aiempaa 
pienemmillä virtaamilla. Kalatien 
kivet sidottiin toisiinsa ja kivien 
välit tiivistettiin betonivalulla. 
Tulva-aikoina virran voima on 
niin suuri, että se on siirrellyt 
suuriakin kalliolla olleita irtonai-
sia kiviä.
(Kuva 63: Juha Niemi).

Kuva 65,  Padon harjalle on 
kiinnitetty lankku, joka ohjaa 
alivirtaamilla veden kalatien 
yläosaan. Virtaaman noustessa 
vettä alkaa virrata padon yli koko 
leveydeltä. Kaikki vesi päätyy 
kuitenkin kalatiehen ja lisää siten 
kalatien houkuttelevuutta kalan 
nousemisen kannalta.
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Kuvat 66. Korttiankosken perattua pohjaa 
monipuolistettiin kaivamalla pohjasta kiviä irti 
ja käyttämällä saadut kivet ja reunoilta tuodut 
lisäkivet luomaan suojapaikkoja koskeen.

Kuva 67. Korttiankosken kallioluiskan alle vinssattiin suuria kiviä jarruttamaan virtausta keskiveden aika-
na. Kallioluiskassa on pudotuskorkeutta liki kaksi metriä. Kivet nostavat kalojen nousulle sopivissa olosuh-
teissa veden pintaa kallioluiskan alapuolella ja kalojen pääsy kallioluiskaa pitkin ylöspäin helpottuu. 

Korttiankoski

Torpinjoen Korttiankoskea kunnostettiin kiveämäl-
lä vuonna 2009. Korttiankosken yläosa on syvälle 
maahan kaivettu kivipohjainen uoma. Kaivuualue 
päättyy kallioluiskaan, jossa pudotuskorkeutta on 
muutaman metrin matkalla liki kaksi metriä. 

Kosken yläosalla pohjan muotoa monipuolistet-
tiin kiveyksin. Toisista kohdista kiviä kaivettiin 
pohjasta irti syvempien kuoppien aikaansaamisek-
si. Kivien alta paljastui myös sorapohjaa. Saadut 
kivet käytettiin toisessa kohdassa suojakivinä. 
Myös reunoilta tuotiin lisää suojakiviä pohjalle. 
Kivikoilla saatiin lisää suojaisia kolosia pienille 
lohikalojen poikasille sekä ravuille. Kiveyksillä ja 
syvänteillä saatiin myös aikaiseksi lisää vesipinta-
alaa kuivien kausien ajaksi.

Kosken kallioluiska vaikeuttaa kalojen nousua ylä-
puoliseen Torpinjokeen. Luiskan alle palautettiin 
pois perattuja kiviä, sillä alapuolisella perkauksel-
la ei ole vaikutusta kallion yläpuolisen joen veden-
korkeuksiin. Virtaaman noustessa kivet jarruttavat 
vettä aivan kallion alapuolella. Veden nousu kal-
lioluiskan alapuolella madaltaa nousukorkeutta ja 
lyhentää matkaa, joka kalojen on kallioluiskaa pit-
kin uitava. (Kts. myös Vainio 2010).
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Kuva 68. Heinjoen Heinämaankoskeen kun-
nostettiin kaikkiaan kolme erillistä kutupaikkaa 
odottelemaan koskeen istutettujen taimenien 
kasvamista sukukypsään ikään.

       Kuva 69. Kutusoraikkojen kunnostamista Heinjoen Heinämaankoskeen minikaivurin avulla. 

Heinämaankoski

Heinjoki saa alkunsa Nastolassa Salpausselän har-
jun reunoilta. Heinjoki laskee Palojokeen ja edel-
leen Porvoonjokeen Orimattilassa. Heinjokea voi 
pikemminkin luonnehtia puroksi. Vesistön yläosat 
Heinämaan kylään asti ovat ojitettuja ja perattuja 
kauttaaltaan. Puroon purkautuu kuitenkin pohja-
vettä harjusta, mikä parantaa taimenen elinmah-
dollisuuksia. Heinämaan kylän ja Palojoen väli-
sellä osuudella puro virtaa luonnonuomassa, joka 
tarjoaa runsaasti sopivaa kasvualaa taimenille.

Heinjoessa on pieni koskialue Heinämaan ky-
län kohdalla. Koskeen kunnostettiin kutusorai-
koita vuonna 2010. Kutusoraikoita kunnostettiin 
kaikkiaan kolme kappaletta vanhan seurantalon 
pihamaan kohdalle. Koski rajoittuu osittain piha-
maahan, mikä mahdollisti hyvin pääsyn koskelle. 
Pihan puoleista penkkaa on tuettu suurilla kivillä 
ja ilmeisesti uomaa on hieman siirretty. Pohja on 
kuitenkin kivikkoa ja pihan kohdalla on riittävästi 
pudotuskorkeutta kutusoraikkojen kunnostamista 
varten.

Heinämaankoskeen kotiutettiin uutta taimenkantaa 
mäti-istutuksin vuosina 2010 ja 2011. (Kts. myös 
Vainio 2011).
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Kuvat 70. Hahmajoen Herralankosken kiveä-
mistä syksyllä 2007.

Kuva 71. Hahmajoen alajuoksun virtapaikassa soraistus voitiin tehdä konetyönä. Suojapaikkojen kiveämi-
nen uoman pohjalle oli käsityötä.

Hahmajoki

Hahmajoessa sijaitsee kaksi kalataloudellisesti 
merkittävää koskea, Herralan Myllykoski ja joen 
alajuoksulla sijaitseva pieni ja nimetön koski. Her-
ralan Myllykoskea on ensimmäisen kerran sorais-
tettu vuonna 2001 Nostavan koulun oppilaiden 
voimin (Vainio 2002, liite 2).

Hahmajoessa toteutettiin kunnostuksia vuonna 
2007 ja tehtiin sen jälkeen pieniä lisä- ja huolto-
kunnostuksia. Herralan Myllykoskessa kunnostet-
tiin pieni perattu koskiosuus ja pöyhittiin kosken  
soraikoita.

Hahmajoen alajuoksulla oleva kivipohjainen, va-
jaan sadan metrin pituinen virtapaikka on perattu. 
Virtaan palautettiin pohjalle kiviä antamaan suojaa 
pienpoikasille ja ravuille. Kosken niskalle levitet-
tiin autokuormallinen soraa, jota virran annettiin 
huuhtoa myös alemmaksi koskeen. (Kts. myös 
Vainio 2008).
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Koskelankoski

Alempi Porvoonjoen latvavesien Koskelankoskista sijaitsee Luhdanjoeksi kutsutulla jokiosuudella Ori-
mattilan kaupungin ja Kärkölän kunnan rajalla. Koskea kunnostettiin kiveämällä Jokikunnostushank-
keen puitteissa vuonna 2006 (Vainio 2007). Kunnostusta jatkettiin vuonna 2009 soraistamalla kosken 
niskaa kutupaikaksi.

Sora tuotiin kosken yläpuoliselle penkalle pellon laitaan jo maaliskuussa. Näin varmistettiin, ettei esim. 
märkä pelto estä kuljetusta loppukesällä. Soraistus toteutettiin osakaskunnan ja kyläläisten talkoilla 
syyskuussa. Kuivan kelin ansiosta voitiin sorakasalle ajaa myös traktorikaivinkone avustamaan lapio-
miehiä.

Joen penkalle raivattiin pusikkoon aukko ja tehtiin pressuista luiska, jota pitkin sora oli helpompi vyö-
ryttää rantaan ja lapioida paikalleen. Soraa laitettiin sen verran reilumpi kerros, että seuraava tulva kul-
jettaisi sitä myös kosken keskellä olevaan suvantoon. Suvannossa soraa voidaan vielä siirtää siten, että 
sen päälle saadaan kutupaikkaa varten riittävä virtaus. 

Kuva 72. Orimattilan ja Kärkölän rajalla sijaitsevan Koskelankosken kunnostus aloitettiin kiveämisellä 
vuonna 2006. Vuonna 2009 kunnostettiin kosken niskalle soraikkoa paikallisin talkoovoimin.
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Nummenkulmankoski

Porvoonjoen latvavesissä 
Kärkölässä kunnostettiin 
kolmea koskea Jokikun-
nostushankkeessa vuosi-
na 2003-2006. Kunnos-
tusalueen soraikoista on 
vuosien kuluessa huuh-
toutunut soraa tulvien 
mukaan. Soraa on välil-
lä lisätty (esim. Vainio 
2011), mutta nyt tuli ajan-
kohtaiseksi kunnostaa 
soraikot perusteellisesti 
uudestaan.

Nummenkulmankoskeen 
kunnostettiin kaksi koko 
joen leveyden mittaista 
kutusoraikkoa. Käytetty 
sora oli aiempaa suurem-
paa raekooltaan ja sen 
oletetaan pysyvän parem-
min paikoillaan rajusti 
tulvivalla alueella.

Kuva 73.  Nummen-
kulmankosken niskalle 
talkootyönä kunnostet-
tu kutusoraikko.

Kuva 74.  Äväntjo-
en koskien hoitaja 
ja puuhamies Taito 
Puumala istutta-
massa taimenen 
mätijyviä Num-
menkulmankoskeen 
kevättalvella 2009.
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Soraikoiden huolto

Kunnostetut ja monet luontaisetkin soraikot vaativat hoitoa ja ylläpitoa toimiakseen parhaalla  
mahdollisella tavalla kutupaikkoina lohikaloille. Kutusoraikkoihin kertyy kiintoainesta, koska sitä 
on luonnottoman paljon vesistöissä tulva-aikoina. Toisaalta peratuille ja ojitetuille alueille perustetut 
soraikot ovat alttiita rajuille tulville, jolloin soraa ”kuluu” pois. Toimivaa kutusoraikkoa on syytä 
huoltaa ja usein vasta ajan kanssa saadaan aikaan pysyvä ja kestävä kutusoraikko. Paitsi keinotekoisesti 
kunnostettuja, myös luontaisia sorapohjia kannattaa kunnostaa. Soraikoista voi pöyhiä lietettä pois 
kääntelemällä soraa lapiolla ja antamalla liejun lähteä virran mukaan. Tulvien lajittelemaa soraa voi 
siirtää kuiville jääviltä reunoilta takaisin sopiviin paikkoihin tai täydentää kutupaikkaa lisäsoralla. 
Joskus sorapohjat ja pikkukivikot ovat kittautuneet kiintoaineksella niin tiiviiksi, että kala ei voi 
sitä kaivaa. Tällaisia soraikoita voi kaivaa irtonaisemmiksi. Hyvien soraikoiden puute on merkittävä 
rajoittava tekijä luontaisten lohikalakantojen elpymiselle. Pienellä, muutaman neliömetrin alalla tehty 
työ soraikon kunnostamiseksi voi vaikuttaa laajan alueen kalastoon.

Porvoonjoella kunnostukset ja mätirasiaistutukset aloitettiin hankealueella ensimmäisenä. Istukkaita on 
jo kasvanut sukukypsään ikään ja soraikoiden kunnolla alkaa olla merkitystä ensimmäisten emokalojen 
harjoitellessa kutuseremonioitaan. Porvoonjoella kutusoraikoiden huoltoimia tehtiin kaikkiaan 
kahdeksassa koskessa (katso kartta sivulla 17). Soraikoita pöyhittiin, siirrettiin, soraa lisättiin ja 
irroitettiin kiinni kittautuneita soraikoita.
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Kuva 75. Soraikon täydennystä 
Äväntjoella Kärkölässä.

Kuva 76. Kiinni kittautunut-
ta pohjakivikkoa ja soraikkoa 
irroitettiin rautakangen ja lapion 
kanssa Torpinjoella Pukkilassa.



3.3.3 Kalastotutkimukset Porvoonjoen vesistössä

Istutusten seuranta sähkökalastuksin

Porvoonjoen vesistössä tehtiin kalastoseurantaa sähkökoekalastuksin yli 30 kohteessa (kartta 
s. 19). Kohteissa kalastettiin useampina vuosina hankeaikana. Koekalastuksilla seurattiin kala- 
ja mätirasiaistutusten onnistumista, lohikalojen luontaisen lisääntymisen onnistumista, tehtiin 
taustaselvityksiä ennen istutusten aloittamista ja kerättiin kaloista näytteitä.

Mätirasioissa istutetut taimenet lisääntyivät luontaisesti

Porvoonjoen vesistössä tavattiin ensimmäiset taimenen poikaset, jotka olivat syntyneet luonnonkudusta 
ja joiden emokalat on aikanaan istutettu mätirasioissa vesistöön. Luontaisen lisääntymisen toteaminen 
edellytti, että seuranta-alueelle ei tehty mäti-istutuksia samana vuonna. Muutoin luonnonpoikasten ja 
mätirasioista syntyneiden poikasten erottaminen toisistaan olisi ollut mahdotonta.

Mätirasioissa istutettujen taimenien todettiin lisääntyneet Porvoonjoen latvavesissä ja joen keskijuoksulle 
laskevassa Torpinjoessa. Latvavesissä todettiin myös sinne aikanaan istutettujen harjusten alkaneen 
lisääntyä luontaisesti. Harjuksia on alueelle istutettu sekä mätijyvinä, että kesänvanhoina poikasina.

Seurannassa todetut poikasmäärät olivat vielä pieniä, mutta istutusmäärien suurennuttua hankkeen 
kuluessa on joessa kasvamassa entistä suurempi määrä tulevia emokaloja. Syyskuun lopun 2011 
koekalastuksessa todettiin latvavesien kutupaikoille saapuneen useita taimenkoiraita valmistelemaan 
kutua.
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Kuva 77. Mätijyvinä istutetuista taimenista ensimmäiset ovat kasvaneet sukukypsiksi ja onnistuneet 
lisääntymään luontaisesti. Porvoonjoen latvavesissä luontaista lisääntymistä tutkittiin vuonna 2010. Tällöin 
ei latvavesiin tehty lainkaan mätirasiaistutuksia. Syksyn koekalastuksissa tavattiin kuitenkin jonkin verran 
samana keväänä syntyneitä, alle 10 cm mittaisia taimenia. Tätä vanhemmat yksilöt olivat jo selvästi suurem-
pia ja luonnonpoikaset erottuivat selvästi. Myös harjus on alkanut lisääntyä luontaisesti samalla alueella.



Luonnontaimenen perimän kartoitus

Hollolan Vähäjoessa elää vielä luontaisesti 
lisääntyvä taimenkanta. Vähäjokeen on istutettu 
aiemmin ainakin Luutajoen kantaa olevia taimenia 
Hollolan jätevedenpuhdistamon velvoitteena. 
Paikalliset asukkaat ovat kuitenkin kertoneet 
joessa esiintyneen taimenta ”aina”. On hyvin 
todennäköistä, että Vähäjoen taimenessa on 
säilynyt geeniperimää Porvoonjoen alkuperäisestä 
taimenkannasta.

Taimenen perimästä ja taimenkannan eriytymisestä 
muista taimenkannoista saadaan pian lisätietoa. 
Vuonna 2010 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos  
keräsi yhdessä hankkeen kanssa DNA-näytteitä 
Vähäjoen taimenista. Näytteet kerättiin 
sähkökalastamalla. Kalojen vatsaevistä leikattiin 
pieni pala talteen näyteputkeen ja kalat vapautettiin 
takaisin pyyntialueilleen. Näytteet analysoidaan 
EU-rahoitteisen HEALFISH-hankkeen toimesta. 
(DNA-näytteiden keruusta myös sivuilla 28 ja 34).

Havainnot Strömsbergin kalatien toimivuudesta

Kalateiden hoito tai tutkimus ei kuulunut vielä 
Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -
hankkeelle. Kalateiden toiminta on kuitenkin 
niin oleellinen osa vaelluskalakantojen 
kehittämisessä, että hanke seurasi kalateitä, 
niiden kuntoa, käyttöä ja keräsi havaintoja 
kalateiden toimivuudesta.

Porvoonjoen Strömsberginkosken voima-
laitospadon ohittava kalatie valmistui vuonna 
2000. Vuoden 2009 lopussa valmistui kalatie 
Askolan Vakkolankoskeen. Vakkolankosken 
kalatien valmistuttua avautui Porvoonjoen 
vesistöstä merkittävästi koskialueita, sivujokia 
ja sivupuroja virtakutuisten vaelluskalojen 
saavutettavaksi. Ennen Vakkolankoskea oli 
jo valmistunut Naarkosken kalatie Pukkilaan 
ja vaelluskaloilla on nykyisin mahdollisuus 
nousta Orimattilan Tönnönkosken padolle 
asti. 

Strömsbergin kalatien toimivuutta selvitettiin 
valmistumisen jälkeen rysäpyynnein.  
Pääasiassa saaliiksi saatiin särkikaloja, 
mutta sekin osoitti kalojen voivan nousta 
kalatietä pitkin (Uudenmaan ympäristökeskus 
2008 [viitattu 8.12.2011]). Lohikalaa 
Suomenlahdelta Salpausselälle –hankkeen 
havainnoista valtaosa tehtiin syksyllä 2008 

48 Porvoonjoki, kalastotutkimukset

Kuva 78. DNA-näytteen ottamista Porvoonjoen 
vesistön ainoasta luontaisesta taimenkannasta. 
Pieni pala vatsaevästä riittää ja kala voidaan va-
pauttaa. DNA-näyte kertoo taimenkannan ero-
avaisuudesta muista tunnetuista taimenkannoista 
ja siten kannan  alkuperästä. (Kuva: Aki Janatuinen)

Kuva 79. Petri Karppinen ja Jukka Suomela Kala- ja 
Vesitutkimus Oy:stä merkkaavat Strömsberginkoskes-
ta pyydetyn lohen radiolähettimellä. Kuivan syksyn 
takia kutunousu jäi kuitenkin hyvin vähäiseksi ja vain 
tätä yhtä yksilöä voitiin seurata. Lohi päätyi myöhem-
min kalastajan saaliiksi rauhoitusajasta huolimatta.



(kts. Vainio 2009). Tuolloin joen virtaama vaihteli suuresti ja Strömsberginkoskella juoksutettiin välillä 
vettä voimalaitoksen ja kalatien ohi koskeen ja välillä virtaama koskeen katkaistiin. Kun ohijuoksutus 
padolta katkesi, jäi taimenia, lohia ja siikoja matalaan veteen ja jopa kuiville kosken pohjalle. Syksyt 
2009 ja 2010 olivat poikkeuksellisen kuivia. Kalatiehen saatiin vettä vasta aivan lokakuun lopulla, eli 
aikana jolloin normaali kutuvaellus alkaa jo olla lopuillaan. On ilmeistä, että merellä olevat lohikalat 
eivät edes lähde nousemaan jokeen, ellei joesta tule kunnollista houkutusvirtaamaa. Tähän viittaavat 
tulokset myös nk. radiokalatutkimuksen epäonnistumisesta syksyllä 2010 (Karppinen ja Suomela 2010). 
Tällöin oli tarkoitus laittaa jokeen nouseviin lohiin ja taimeniin radiolähetin kiinni selkäevään, jolloin 
kalojen liikkeitä joessa olisi voitu seurata. Syksyn pyynti tuotti kuitenkin vain yhden merkityn lohen.

Syksyllä 2011 virtaama joessa oli jälleen hyvä nousevien lohikalojen kannalta. Kalatie avattiin 15.9 
ja kalatiehen riitti vettä koko loppusyksyn ajan. Havaintoja Porvoonjokeen nousevista lohikaloista ei 
kertynyt, sillä virtaama koskessa säilyi tasaisena, eikä kaloja jäänyt loukkuun havaittaviksi. Meritaimenia 
havaittiin Mustijoessa ja Koskenkylänjoessa, joten oletettavasti lohikaloja nousi myös Porvoonjokeen.

Strömsberginkosken kalatien kautta vimpa (kuva 8, s. 8) on noussut kudulle yläpuoliseen jokeen. 
Vimpoja on tavattu etenkin Henttalankoskesta. Vimpoja nousee ilmeisesti suuria määriä keväisin 
Strömsberginkoskeen ja osa nousee kalatien kautta myös ylemmäksi jokeen. Lohikalojen kannalta 
Strömsberginkosken heikko kohta ovat houkutusvirtaamat erilaisissa virtausolosuhteissa. Välillä 
nousukaloja voi houkuttaa voimalaitoksen turbiinien kautta tuleva voimakkaampi virtaus ja välillä 
padon kautta tuleva ohijuoksutus. Kalatiessä tulee varmistaa, että kaloilla on eri virtaamaolosuhteissa 
aina mahdollisuus havaita kalatiestä tuleva virtaus ja löytää nykyistä helpommin pääsy kalatiehen.

Porvoonjoen alaosalle rauhoituspiiri

Porvoonseudun kalastusalue perusti Porvoonjokeen jokisuusta Porvoon ja Askolan rajalle ulottuvan 
rauhoituspiirin Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen aloitteesta. Aloitteessa esitettiin 
pyydyskalastamisen kieltämistä joessa taimenen ja lohen kutunousun aikana elo-, syys- ja lokakuussa. 
Ongelmana on ollut se, että joessa on kalastettu verkoilla siikaa taimenen ja lohen rauhoitusaikana. 
Verkkoja on paikoin erittäin tiuhassa ja pyydyksiin on jäänyt myös rauhoitettuja meritaimenia ja 
lohia. Siika nousee jokeen kudulle vasta taimenta ja lohta myöhemmin, joten siikaa ehtii pyytämään 
kutupaikoilta vielä nykyisen rauhoitusajan jälkeenkin.

Kalastusalueen päätöksessä kiellettiin myös viehekalastus jokialueella rauhoitusaikana. Tämä aiheutti 
paljon porua ja epäselvyyttä kalastajien keskuudessa, sillä kuhan pyynnistä vapavälinein on tullut hyvin 
suosittua joen alajuoksulla. Vapapyynti taimenen ja lohen nousuaikana ei muodosta niin suurta uhkaa 
rauhoitetuille lajeille kuin kiinteät pyydykset. Vapapyynti voidaan tulevaisuudessa varmasti sallia 
ainakin rajoitetusti ilman, että se muodostaa uhkaa lohikalakantojen kehittymiselle.
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Kuva 80. Bor-
gåbladet-leh-
den uutisointia 
Strömsberginkos-
kelta 26.11.2008.



3.4 Ilolanjoki

3.4.1 Kalojen mätijyvien ja poikasten istuttaminen Ilolanjoen vesistöön

Ilolanjoen vesistöön istutettiin vuosina 2007-2011 yhteensä reilut 60 000 kpl taimenen mätijyviä. Is-
tutuskohteita oli kaikkiaan seitsemän. Vuonna 2010 hankkeen toimesta vastaanotettiin Riista- ja kala-
talouden tutkimuslaitoksen 1500 kappaleen yksivuotiaan taimenen istukaserä. Poikasistutus ohjattiin 
Kankkilaan aivan joen latvoille. Erän taimenistukkaat on merkitty rasvaeväleikkauksella.

Ilolanjoessa on kaloilla nou-
sumahdollisuus joen keski-
vaiheilla sijaitsevalle Kan-
kurinmäen padolle asti. 
Matkalla Postimäenkoski 
tuottaa varmasti jo vaikeuksia 
useille nousijoille. Molempiin 
vaellusesteisiin on puuhattu 
kalateitä jo pidemmän aikaa, 
mutta toteutusvaiheeseen asti 
ei vielä ole päästy. Näiden 
kalateiden myötä vapautuu 
Ilolanjoessa vaellusmahdol-
lisuus koko pääuomaan ja 
kahteen merkittävimpään si-
vupuroon, Vadbäckeniin ja 
Myllysillanojaan.
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Kuva 81. Lohikalaa 
Suomenlahdelta Salpaus-
selälle -hankkeen tekemät 
mätirasiaistutukset ja vas-
taanottamat poikasistutuk-
set Ilolanjoen vesistössä 
vuosina 2007-2011.

Taulukko 3. Kalojen mätijyvä- ja poikasistutukset Ilolanjoen vesistöön 2007-2011.
  (Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen istuttamat ja vastaanottamat erät)

 Vuosi   2007   2008   2009   2010   2011
Laji
Taimen mätijyvä 7800  7755  24 110  13 200  7400
Taimen 1-vuotias -  -  -  1500  -



3.4.2 Kalataloudellinen kunnostaminen Ilolan-
joen vesistössä

Forsgårdin koski (Siltatien koski)

Porvoon Ilolassa kunnostettiin Forsgårdin kohdal-
la olevaa koskea vuonna 2009. Koski on perattu 
syvään maaleikkaukseen, joka ei välttämättä ole 
edes joen alkuperäinen uoma. Koskelle päästiin 
ajamaan pieni kaivinkone kosken yläpuolelle teh-
dyn luiskan kautta.

Kaivinkoneella pääsi ajamaan koskialueen puoli-
väliin asti. Sieltä kone peruutti kohti kosken nis-
kaa kunnostaen samalla uomaa. Kosken pohjalle 
kaivettiin syvänteitä. Kaivamisesssa saaduilla ki-
villä luotiin suojapaikkoja ja ohjattiin veden vir-
tauksia. Suojakiveyksiin käytettiin myös reunoilta 
saatuja suurempia kiviä. Tasapohjaisesta uomasta 
saatiin monimuotoisempi ja vähän veden aikaista 
vesipinta-alaa saatiin laajennettua.

Koskeen levitettiin soraa lohikalojen kutualustak-
si. Kosken niskalle tuotiin luonnonsoraa, jota vir-
taus saa lajitella ajan myötä. Kosken yli kulkevalta 
sillalta kipattiin koskeen seulottua kutusoraa.
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Kuva 84. Kunnostuksessa kosken pohjaa moni-
muotoistettiin kaivamalla syvänteitä ja kiveämällä 
suojapaikkoja. Kuivien aikojen vesipinta-alaa 
saatiin myös laajennettua. (Kuva: Sören Broman)

Kuva 83. Kaivinkone ajettiin peratun kosken poh-
jalle kosken niskalta. Kaivinkone peruutti takaisin 
kohti kosken niskaa kunnostaen samalla.
(Kuva: Ray Broman)

Kuva 82. Forsgårdin koski keväällä ennen kun-
nostusta. Vettä on runsaammin kuin kunnostusai-
kana. Punaiset pisteet on merkitty kuvissa 82-84 
samoihin kiviin.



Kuvat 85. Kivien vinssausta kutusoraikon 
tueksi Hakannurkankoskella Askolassa.

Kuva 86. Kutusora tuotiin Hakannurkankoskelle traktorilla pienissä erissä, sillä ajoreitti koskelle ei ollut 
aivan helppo. Sora saatiin joen penkalle asti, mistä sora levitettiin lapiolla koko joen leveydelle.

Hakannurkankoski

Hakannurkankoski sijaitsee Ilolanjoen latvavesis-
sä Askolan Juornaankylässä. Koskessa on muinoin 
ollut saha. Kosken uoma on osin muuttunut ja joil-
tain osin luonnonuomassa. Yläosalla on pieni pa-
don jäänne, joka estää kalojen kulkua vähän veden 
aikaan.

Kunnostuksessa kivettiin uomaa kosken yläosil-
la. Vähän veden aikaisesta kuivuudesta kärsivälle 
osuudelle kaivettiin syvänteitä ja tehtiin kynnys-
mäisiä kiveyksiä pidättelemään vettä. Padon ala-
puolelle kivettiin kynnyksiä jarruttamaan vettä ja 
helpottamaan siten kalojen pääsyä padon yli. Ylä-
osalle kivettiin kynnystä kutusoraikon kunnosta-
mista varten.

Syksyllä 2010 kunnostettiin kosken yläosalle kak-
si kutusoraikkoa. Kuorma-autolla tuotu sora lastat-
tiin traktorin peräkärryn lavalle ja tuotiin hankalan 
maaston takia pienissä erissä koskelle. Soraikot 
kunnostettiin kosken luontaiselle niskalle ja hie-
man alavirtaan kunnostetun kynnyksen varaan.
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3.4.3 Kalastotutkimukset Ilolanjoen vesistössä

Ilolanjoen vesistössä seurattiin istutusten tuloksia sähkökoekalastuksin viidessä eri kohteessa. Koe-
aloista kolme sijaitsi joen alajuoksulla Porvoon Ilolassa, yksi joen keskijuoksulla ja yksi latvavesissä.

Joen keskijuoksulta saatiin parhaat tulokset. Istutukset tuottivat hyvää tulosta säännöllisesti. Vuonna 
2011 ei alueelle tehty istutuksia ja syksyn koekalastuksessa saatiin ainakin yksi poikanen, joka oli jo 
peräisin luonnonkudusta. Koekalastusaikana samalle alueelle oli hakeutunut runsaasti kutuun valmis-
tautuvia taimenia. Syksyn 2010 kutuolosuhteet olivat erittäin huonot kuivuuden takia, mutta syksyn 
2011 olosuhteet lupasivat paljon parempaa kutumenestystä taimenille.

Latvavesillä Juornaankylän korkeudella koekalastuksissa saatiin vain muutamia poikasia vuosittain. 
Syksyn 2011 koekalastuksessa nähtiin kunnostetulta kutusoraikolta lähtevän karkuun hieman kook-
kaampia kaloja. Ilmeisesti ensimmäisistä mäti-istutuksista on siis selviytynyt taimenyksilöitä sukukyp-
siksi emokaloiksi asti.

Porvoon Ilolan korkeudella istutusten tulokset olivat vaihtelevia. Veckjärvestä Ilolanjokeen laskevassa 
Vadbäckenissä tapahtui ilmeisesti kalakuolemia. Vadbäckeniin on istutettu taimenia mätirasioissa vuo-
sina 2005-2009. Vuonna 2010 puroon varastoon sijoitetut mätijyvät kuolivat kaikki viikon säilytyksen 
aikana. Puron vesi oli tällöin mennyt täysin hapettomaksi. Ulkoisilta puitteiltaan Vadbäcken on mitä 
parhain taimenpuro. Koekalastuksissa purosta on aiemmin saatu useampia kalalajeja ja myös mätira-
sioista peräisin olevia taimenia. Syksyn 2011 koekalastuksessa Vadbäckenistä saatiin kaksi ahventa ja 
yksi kivennuoliainen, mikä osoittaa kalaston hitaasti palautuvan puroon. Syytä hapettomuuteen ei tie-
detä. Istuttaminen voitaneen aloittaa uudelleen pienillä määrillä, mutta puron tilannetta tulisi seurata 
happikadon syyn selvittämiseksi.

Ilolanjoessa esiintyy kotimaista jokirapua. Rapukantaa ei hankkeessa erityisesti tutkittu, mutta keskuste-
luissa kävi kuitenkin ilmi, että täplärapu on valitettavasti löytänyt tiensä myös Ilolanjoen vesistöön.

Kuva 87.  Ilolanjoen keskijuoksulla mätirasioissa istutetut taimenet menestyvät. Ensimmäiset mätirasioissa 
istutetut taimenet ovat kasvaneet sukukypsiksi ja aloittelevat kutua. (Kuva: Aki Janatuinen)
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3.5 Koskenkylänjoki

3.5.1 Kalojen mätijyvien ja poikasten istuttaminen Koskenkylänjoen vesistöön

Koskenkylänjoen vesistöön istutettiin Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen toimesta 
reilut 177 000 taimenen mätijyvää. Taimenen mätijyviä istutettiin 19 eri kohteeseen. Istutuskohteista 
kahdeksan oli Koskenkylänjoen pääuoman koskia, kuusi sijaitsi sivujoissa ja -puroissa ja viisi istutus-
kohdetta sijaitsi suurten järvien yläpuolisella alueella Päijät-Hämeessä (kts. kuva 89). Koskenkylänjo-
en vesistössä istutettiin taimenta suhteellisen paljon pääuoman suuriin koskiin verrattuna hankealueen 
muihin vesistöihin. Koskia on kunnostettu mm. EU-rahoitteisissa hankkeissa viime vuosina ja taimenta 
kotiutettiin näihin vastakunnostettuihin koskiin.

Lohen mätijyviä istutettiin vuosina 2009 ja 2011 yhteensä noin 92 000 kpl. Lohen mätijyviä istutettiin 
yhdeksään eri koskeen joen pääuomassa. Vuonna 2010 ei Koskenkylänjoen pääuomaan tehty lainkaan 
mäti-istutuksia, vaan kaikki mäti-istutukset tehtiin sivupuroihin ja järvien yläpuoliseen vesistöön. Syy-
nä oli koskikunnostuksiin liittyvä seuranta. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) syksyllä 
2010 toteuttamassa sähkökalastuksessa seurattiin mahdollisen luonnonlisääntymisen käynnistymistä 
kunnostetuilla koskialueilla. Mäti-istutuksia ei tehty, koska mätijyvinä istutettuja poikasia ei olisi koe-
kalastuksissa voitu erottaa luonnonkaloista. Uudenmaan ELY-keskus raportoi koekalastusten tuloksista 
seurantahankkeen päättyessä.

Harjuksen mätijyviä istutettiin vuonna 2008 kolmeen eri kohteeseen yhteensä noin 5500 kpl. Harjuksen 
poikasia saatiin syksyn koekalastuksessa yhdessä näistä paikoista. Siellä harjus pääsi ”vapaaseen” ym-
päristöön, missä se ei joutunut kilpailemaan elinti-
lasta muiden lajien kanssa. Harjukselle tulisi varata 
omia elinalueita, mihin ei esimerkiksi istutettaisi 
taimenta.

RKTL toimitti runsaasti laitoskasvatettuja lohikalo-
jen poikasia Koskenkylänjoen kunnostetuille koski-
alueille. Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle 
-hanke toimi useiden istukaserien vastaanottajana. 
Poikasistutukset ohjattiin kuudelle eri koskelle, 
joihin pääsy rekka-autolla oli mahdollista. Poikas-
istutukset sovitettiin yhteen mäti-istutusten kanssa 
siten, etteivät istukkaat joudu kilpailemaan elinti-
lasta keskenään. Koskenkylänjokeen istutettiin 1- 
ja 2-vuotiaita lohia ja taimenia (katso taulukko 4).

Taulukko 4. Kalojen mätijyvä- ja poikasistutukset Koskenkylänjoen 
  vesistöön 2007-2011.
  (Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen istuttamat ja vastaanottamat erät)

 Vuosi   2007   2008   2009   2010   2011
Laji
Taimen mätijyvä 16 900  18 330  65 500  45 100  31 450
Lohi mätijyvä  (980)  -  49 300  -  42 620
Harjus mätijyvä -  5540  -  -  -
Taimen 1-vuotias -  -  4331  3504  -
Taimen 2-vuotias -  -  1488  -  -
Lohi 1-vuotias  7957  -  4964  -  12 126
Lohi 2-vuotias  -  -  8280  -  -

Kuvat 88. Täysperävaunuyhdistelmä kalanpoi-
kaskuorman kanssa Mickelspiltomin sillalla.
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Kuva 89. Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen tekemät mätirasiaistutukset sekä vastaanotta-
mat poikasistutukset Koskenkylänjoen vesistössä vuosina 2007-2011.



Kuva 90. Soran kuljetus perille pientä 
Joufsintietä pitkin koskelle asti tehtiin 
traktorilla.

3.5.2 Kalataloudellinen kunnostaminen Koskenkylänjoen vesistössä

Joufsinkoski

Joufsintien sivussa virtaava koski sijaitsee Nyängsbäcken -nimisessä purossa. Nyängsbäcken laskee 
Riketräskistä alkunsa saavaan puroon ja Koskenkylänjokeen purot laskevat nimellä Träskbäcken.

Joufsinkoskeen kunnostettiin useampia kutusoraikoita. Sora toimitettiin ensin lähistölle kuorma-autolla. 
Koska Joufsintie on hyvin pieni ja hankala isolle ajoneuvolle, kuljetettiin kutusora perille asti traktorilla. 
Soraikkoja voitiin tehdä kaivinkoneella tieltä käsin. Lapiomiehille jäi kaikkein ylimmän soraikon kun-
nostus ja viimeistelyt muilla soraikoilla.
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Kuva 91. Pääosa sorasta voitiin nostaa 
kaivinkoneen kauhalla tieltä suoraan 
puroon asti. (Kuva: Juha Niemi).

Kuva 92. Valmis kutusoraikko
Nyängsbäckenissä.
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Karsoja

Karsoja laskee Myrskylänjoen latvoille 
ja Myrskylänjoki edelleen Koskenkylän-
jokeen. Karsoja saa alkunsa peltoalueilta 
ja metsäojista, eikä valuma-alueella ole 
järviä tai lampia. Alajuoksulla puro vir-
taa kuitenkin pohjavesialueen poikki ja 
puroon purkautuu viileää ja hyvälaatuista 
pohjavettä.

Karsojassa on reilun sadan metrin mit-
tainen, piha-alueeseen rajoittuva koski 
Kylmäsuontien yläpuolella. Koskea kun-
nostettiin vuonna 2010. Kosken pohja-
kivikkoon muokattiin paikat kolmelle 
erilliselle kutusoraikolle. Kosken toisella 
reunalla kulkee metsäautotie. Tieltä rai-
vattiin rantapuustoon aukot, joista sora 
nostettiin puroon traktorin etukauhalla. 
Lopullinen levitys kosken koko leveydelle 
tehtiin lapiotyönä. Soraikkoihin käytettiin 
kuorma-auton lavallinen eli vajaa kymme-
nen kuutiota karkeaa kutusoraa.

Taimenen kotiuttaminen Karsojaan mäti-
rasiaistutuksin aloitettiin vuonna 2010.

Kuva 93.  Myrskylänjokeen laskevan Karsojan koskeen kunnostettiin kolme erillistä kutusoraikkoa. Vierei-
sen metsäautotien ja joen väliin raivattiin pusikkoon aukot, josta sora saatiin tuotua jokeen asti traktorilla.

Kuva 94. Valmis kutusoraikko Karsojan koskessa.



Pyörölammenkoski

Myrskylänjoen alajuoksulla sijaitseva koski on nimetty hankkeessa Pyörölammenkoskeksi. Myrskylän-
joen perkaushankkeessa koski oikaistiin ja vanhassa koskessa ollut suvanto jäi erilliseksi ”pyörölam-
meksi” kosken sivuun. Peratun koskiuoman yläosaa on ensimmäisen kerran kunnostettu kalastusalueen 
toimesta 1990-luvulla.

Vuonna 2008 kunnostettiin koneellisesti kosken alaosia reilun sadan metrin matkalla. Kosken kivipoh-
jaa murrettiin auki ja paljastettiin kosken luontaista pohjasoraa. Uomaan kaivettiin muutamia syvänteitä 
ja reunoista irrotettiin suojakiviä, jotka siirrettiin keskemmälle. Kutusoraa tuotiin lisää noin 20 kuutiota 
eli kaksi kuorma-autollista. Sora tuotiin koskelle traktorilla, sillä varsinaista tietä ei koskelle johda.
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Kuva 95. Myrskylänjoen alaosalla sijaitsevan Pyörölammenkosken yläosia on aiemmin kunnostettu kalas-
tusalueen järjestämillä talkoilla. Kunnostusta jatkettiin Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkees-
sa kunnostamalla koneellisesti kosken alaosia. (Kuva: Juha Niemi).

Kuva 96. Pyörölammenkos-
keen syksyllä 2011 kudulle 
saapunut paikallinen taimen.
(Kuva: Aki Janatuinen).
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Kuvat 97 ja 98. Pyörölammenkosken alaosan mutka ennen ja jälkeen kunnostuksen. Koskeen sijoitettiin 
kiviä kalojen ja rapujen suojapaikoiksi, muotoiltiin pohjaa vaihtelevammaksi ja tuotiin lisää soraa kutualus-
taksi. Punaiset pisteet on merkitty ylä- ja alakuvassa samoihin kiviin vertailun helpottamiseksi.



Litinjoen koski

Litinjoki laskee Villikkalanjärveen Orimattilan Villikkalassa ja nimestään huolimatta Litinjoki on pi-
kemminkin puro. Puron alaosalla on kivikkoista koskea. Koskeen kunnostettiin soraikoita ja muokattiin 
kahta keinotekoista kynnystä loivemmaksi ja luonnonmukaisemmaksi.

Sammalkoski

Sammalkoski sijaitsee aivan Haltia-Köylinjoen alajuoksulla ja joki laskee Villikkalanjärveen samassa 
paikassa kuin Litinjoki. Sammalkoskea on aiemmin kunnostettu ”Villikkalanjärven joet”-nimisen hank-
keen yhteydessä. Nyt kunnostettiin aiemman kunnostusalueen alapuolista koskialuetta. Kunnostus kä-
sitti kiveämistä vanhan myllyn kohdalla, kutusoraikoiden kunnostusta myllyn luona ja alempana olevan 
peltotien sillan luona.

Kuva 99 . Kutusoraikoiden 
kunnostamista Litinjoen ala-
juoksulla Villikkalassa.
(Kuva: Juha Niemi).

Kuva 100. Litinjoen valmis-
ta soraikkoa kivikynnyksen 
edessä.
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Kuva 101. Hal-
tia-Köylinjoen 
Sammalkosken 
kunnostusta 
Villikkalassa. 
Peratulle osuu-
delle nostettiin 
reunoilta suoja-
kiviä ja pohjaa 
soraistettiin.
(Kuva: Juha Niemi).

Kuva 102. Sammalkoskea ennen kunnostusta ja kunnostustöiden jälkeen. Punaiset pisteet on rinnakkaisissa 
kuvissa merkitty samoihin kiviin vertailun helpottamiseksi.



Köylinkoski

Köylinjoen Köylinkoski sijaitsee nykyisessä Orimattilassa, ennen kuntien yhdistämistä Orimattilan ja 
Artjärven rajalla. Koskialue on kaiken kaikkiaan noin puoli kilometriä pitkä. Keskivaiheilla on sijainnut 
saha ja mylly. Vanhoja patorakenteita on kaksi peräkkäin. Alempi padoista sijaitsee kallion päällä ja se 
on osittain sortunut tai purettu. Padon kohdalla on jyrkkä kallioluiska, joka on merkittävästi vaikeuttanut 
kalojen vaellusmahdollisuutta. Ylempi pato on myös ollut erittäin huonokuntoinen ja se on tuettu kivillä, 
jotta yläpuolisessa lammessa säilyy riittävä vedenkorkeus. Lammessa on ollut kylän  uimapaikka, joka 
nykyisin on melko vähäisessä käytössä.

Kallioluiskan ohittamisen mahdollistava uoma (kuva 103) rakennettiin vanhan kivijalan ja myllylle vie-
neen vesiputken väliin. Putkea varten padossa oli aukko, johon ohitusuoman niska saatiin rakennettua. 
Putken suu oli murtunut, joten niskalla ei tarvinnut juuri purku- tai muutostöitä tehdä. Ohitusuoma on 
kokonaan kalliohjainen ja siinä on muutama jyrkempi kynnys. Ohitusuoma on kuitenkin huomattavasti 
varsinaista uomaa pidempi, loivempi ja kalojen kannalta helpompi nousureitti.

Ylemmällä padolla jatkettiin kiveyksiä jyrkän louhikon alapuolelle (kuvat 104-106). Kiveyksillä lou-
hikkoa saatiin loivennettua ja ulkoasua enemmän luonnonmukaiseksi.

Köylinkosken yläosalla tehtiin pienimuotoista kiveämistä. Hieman kosken niskan alapuolelle vinssattiin 
suojakiviä. Kalatien alapuolella oli soraa ja sitä kulkeutui paikalle lisää yläkynnyksen työmaalta. Soraa 
varten tehtiin kynnyksiä, joiden varaan saatiin tehtyä kutusoraikoita. (Kts. myös Vainio 2011).
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Kuva 103. Köy-
linkosken jyrkän 
kallioluiskan sivuun 
rakennettiin ohi-
tusuoma. Ohitusuoma 
rakennettiin vanhan 
sahan kivijalan ja ve-
siputken väliin. Ohi-
tusuoma on kokonaan 
kalliopohjainen.
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Kuva 106. Köylin-
kosken yläkynnys 
seuraavana kesänä. 
Tulvat kuljettivat 
runsaasti pikkukiveä 
alavirtaan, mutta pato 
loiveni ja tiivistyi 
siten, että kalojen 
vaellusmahdolli-
suudet helpottuivat 
merkittävästi. Alavir-
taan kulkeutuneesta 
sorasta saatiin tehtyä 
kutupaikkoja.

Kuva 104. Köylin-
kosken uimalammen 
vanha pato oli tuettu 
kiveyksillä. Ra-
kennelma vaikeutti 
kalojen vaellusmah-
dollisuuksia, sillä 
vähän veden aikaan 
vesi valui louhikon 
väleistä ja tulvilla 
kynnys oli jyrkkä.

Kuva 105. Padon 
alapuolen luiskaa 
kivettiin loivemmak-
si. Suurten lohkarei-
den väleihin ajettiin 
runsaasti soraa ja pik-
kukiveä, jolla padon 
rakenteita tiivistettiin.



3.5.3. Kalastotutkimukset Koskenkylänjoen vesistössä

Sähkökoekalastukset

Koskenkylänjoen vesistöstä on tavattu luontaisesti lisääntyvää taimenta Porlammilla 1990-luvun lopul-
la. Vuonna 1998 Taimeninstituutti ry:n koekalastuksissa saatiin taimenen luonnonpoikasia pääuomasta 
(Kettunen 1998) ja vuonna 1996 saatiin taimenen luonnonpoikasia Porlammilla sijaitsevasta purosta 
(Henriksson 1996). Porlammin purossa sähkökalastettiin vuonna 2010. Taimenesta ei saatu havaintoja, 
mutta vuodet 2009 ja 2010 olivat niin kuivia, että pienissä puroissa lisääntyminen ei  onnistunut. Satun-
naista lisääntymistä voi silti edelleen tapahtua.

Mätijyväistutusten tuloksellisuutta seurattiin sähkökoekalastuksin. Seurattuja kohteita oli yhdeksän, 
joista kolme sijaitsi järvien yläpuolisella alueella (katso kartta s. 19). Kaikista istutuskohteista tavattiin 
poikasia. Järvien yläpuolisella alueella ja Myrskylänjoen latvavesissä mätirasiaistutukset päästiin aloit-
tamaan vasta vuonna 2009 kalastoselvitysten valmistuttua. Tästä syystä näistä kohteista saatiin vasta 
alustavia tuloksia. Järvien yläpuolella poikasmäärät eivät vielä olleet suuria, mutta saatujen taimenien 
kasvu oli poikkeuksellista. Mätirasioissa istutetut poikaset olivat syksyyn mennessä kasvaneet liki kak-
sinkertaista vauhtia normaaliin verrattuna.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) teki sähkökoekalastuksia Koskenkylänjoen pääuomassa 
vuosina 2008 ja 2010. Näistä koekalastuksista tullaan julkaisemaan tulokset myöhemmin Uudenmaan 
ELY-keskuksen toimesta. RKTL:n toimesta koekalastettiin myös Lanskinjoen Ylä-Myllykoskessa.

3.5.4 Muita tapahtumia Koskenkylänjoella

Kuuskosken kalatie valmistui 

Syksyllä 2008 valmistui Kuuskosken kalatie joen alajuoksulle (kuva 107). Kuuskosken kalatien myötä 
avautui koko Koskenkylänjoki vaelluskaloille (Lempinen 2009). Kunnostushankkeista vastasi Uuden-
maan ELY-keskus (aiemmin ympäristökeskus).  Kalatien toimivuutta ei ole vielä erikseen tutkittu, mutta 
Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen koekalastuksessa syksyllä 2011 havaittiin kaksi 
meritaimenta Kuuskosken yläpuolisessa joessa. Kaloja ei saatu kiinni kovassa virrassa ja sameassa ve-
dessä, sillä ne pakenivat sähkökenttää hyvissä ajoin. Meritaimenet kuitenkin nähtiin niin hyvin, että 
kalat olivat tunnistettavissa ja ne arvioitiin noin kolmen kilon painoisiksi.

Pääuoman koskia kunnos-
tettiin ELY-keskuksen toi-
mesta

Koskenkylänjoen pääuo-
massa kunnostettiin vuosina 
2006-2007 viisi koskea osin 
EU-rahoitteisen hankkeen 
puitteissa. Kalataloudellinen 
kunnostaminen jatkui pääuo-
man latvan koskissa Porlam-
milla vuonna 2010. Tuolloin 
kunnostettiin kolmea kos-
kea EU-rahoitteisen HEAL-
FISH-hankkeen puitteissa ja 
Uudenmaan ELY-keskuksen 
toimesta.
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Kuva 107. Syksyllä 2008 valmistunut Kuuskosken kalatie avasi 
vaelluskaloille mahdollisuuden nousta koko Koskenkylänjoen alueelle. 
(Kuva: Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus).



4. TULOKSET JA POHDINTA

4.1 Taimenen mätirasiaistutusten tuloksellisuus

4.1.1 Taimenen istuttaminen mätijyvinä mätirasioissa (katso menetelmä s. 10)

Taimenta on istutettu mätijyvinä vuosina 2003-2011 Mustijoen-, Porvoonjoen-, Ilolanjoen- ja 
Koskenkylänjoen vesistöihin yhteensä yli 80 kohteeseen. Istutus aloitettiin Porvoonjokeen vuosina 
2003 ja 2004 pienillä mätimäärillä. Vuonna 2005 istutusalue laajeni kattamaan Mustijoen- ja Ilolanjoen 
vesistöt ja vuonna 2007 myös Koskenkylänjoen vesistön. Vuosina 2005-2008 istutettujen mätijyvien 
määrä oli noin 60 000 kpl vuodessa. Vuonna 2009 määrä kasvoi 250 000 mätijyvään ja vuosina 2010 ja 
2011 istutettiin kumpanakin vuonna reilusti yli 100 000 mätijyvää. Istutuksia on tehty useina vuosina 
samoihin kohteisiin, parhaimmillaan kahdeksana vuotena. 

4.1.2 Mätijyvien kuoriutumisen onnistuminen

Mätirasioissa kuoriutuu normaalisti yli 95 % mätijyvistä. Kun mätirasiat noudetaan pois poikasten 
poistumisen jälkeen, on niissä yleensä vain yksittäisiä kuolleita mätijyviä jäljellä. Pienessä osassa 
istutuksia jokin epäonnistui ja kokonaisia rasiallisia mätijyviä saattoi tukehtua liettymiseen, joutua 
kevättulvan viemäksi tai kuolla jostakin muusta syystä. Jokaisesta istutuskohteesta laadittiin muistiinpanot 
ja niiden perusteella mätijyvien keskimääräinen kokonaiskuoriutuvuus kaikissa istutuksissa oli noin 
90%. Luonnossa kuoriutuvuus on 70-90 prosentin luokkaa (Degerman, Nyberg, & Sers, 2001), joten 
kuoriutumistulosta Whitlock & Vibert rasioista voidaan pitää erinomaisena.

4.1.3 Poikasten menestyminen istutusalueella

Mätijyvinä istutettujen taimenien selviytymistä istutuskohteissa seurattiin Lohikalaa Suomenlahdelta 
Salpausselälle 2007-2011 -hankkeen aikana sähkökoekalastuksin 50 kohteessa. Pääosassa seurattuja 
kohteita suoritettiin hankeaikana 1-2 koekalastusta, intensiivisimmin seuratuissa kohteissa kalastettiin 
neljänä syksynä. Hankeaikana tavattiin mätirasioista kuoriutuneita poikasia 46 kohteessa. Poikasten 
hyvää selviytymistä kuvaa se, että 29 koealalla 35 mahdollisesta, joihin mätirasiaistutuksia oli tehty 
useampana vuotena, tavattiin samalla koekalastuksella vähintään kahta vuosiluokkaa mätirasioissa 
istutettuja taimenia.

4.1.4 Seurantatulokset luontaisen lisääntymisen käynnistymisestä

Vuosina 2010 ja 2011 tutkittiin Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle –hankkeessa mätijyvinä 
istutettujen taimenien luontaisen lisääntymisen käynnistymistä. Koska taimennaaraan kasvaminen 
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Kuva 108. Mätirasiat sijoitetaan 
jokiin ja puroihin kevättalvella. 
Poikaset kuoriutuvat rasioihin 
ja poistuvat sieltä samoin kuin 
luonnonpoikaset kaivautuvat ylös 
sorasta. Rasiat noudetaan pois 
alkukesästä. Toisinaan rasioissa 
on silloin vielä viimeisiä poikasia 
jäljellä.



mätijyvästä sukukypsään ikään kestää 4-6 vuotta, voitiin lisääntymistä olettaa tapahtuneen vain niissä 
kohteissa, joissa mätijyvien istuttaminen on aloitettu jo vuosina 2003-2006.

Luontaista lisääntymistä tutkittiin siten, että tutkimuskohteeseen tai sen läheisyyteen ei tehty 
mätijyväistutuksia tutkimusvuotena. Tällöin tutkimusvuonna syksyisissä koekalastuksissa mahdollisesti 
saatavat pienet, alle kymmenen senttimetrin mittaiset poikaset olisivat peräisin luontaisesta kudusta. 
Tutkimuskohteisiin oli kunnostettu kutusoraikoita tai kohteiden olosuhteiden arvioitiin olevan luontaisesti 
riittävän hyvät luontaisen lisääntymisen onnistumiselle.

Luontaista lisääntymistä tutkittiin kaikkiaan 13 koealueella. Tutkituista kohteista viidessä oli tapahtunut 
luontaista lisääntymistä. Muissa kohteissa ei luonnonpoikasista saatu havaintoja vuosina 2010 tai 2011. 
Syksyllä 2011 havaittiin mätirasioissa istutettujen taimenien kutevan kahdessa muussakin kohteessa. 
Tutkimuksen ajankohta osui säätilojen puolesta erittäin epäedulliseen ajankohtaan, sillä syksyt 2009 
ja 2010 olivat poikkeuksellisen kuivia. Sukukypsien taimenien vaeltaminen kasvualueilta kutualueille 
oli vaikeaa tai jopa mahdotonta vähäisen virtaaman vuoksi ja monilla kutualueilla oli liian vähän vettä. 
Vuosien välinen suuri vaihtelu taimenen kutumenestyksessä on normaalia ja näinä vuosina monet 
luonnonkannatkin taantuivat. Tätä taustaa vasten luontaisen lisääntymisen havaitseminen näinkin 
monessa kohteessa antaa erinomaisen lähtökohdan luonnonkantojen palauttamiseen hankealueen 
virtavesiin.

Tähän mennessä havaitut, mätirasioissa istutetut ja sukukypsyyden saavuttaneet taimenet on istutettu 
mätijyvinä vuosina 2003-2006. Tämän jälkeen istutusmäärät ovat kasvaneet merkittävästi, istutusalueita 
on aiempaa enemmän ja niitä on laajemmalla alueella. Istutusmäärien kasvun ja koekalastusten tulosten 
perusteella hankealueen vesistöissä on kasvamassa aiempaa suurempi määrä taimenia, jotka saavuttavat 
sukukypsyyden lähivuosina. 

4.2 Lohen ja harjuksen mätijyväistutusten tulokset

Mätirasiaistutusmenetelmän soveltuvuutta myös lohen ja harjuksen istuttamiseen tutkittiin hankeaikana. 
Lohen istuttaminen mätirasioissa ei juurikaan eroa taimenen istuttamisesta. Lohikalaa Suomenlahdelta 
Salpausselälle –hanke istutti lohia mätijyvinä mätirasioissa Mustijokeen, Porvoonjokeen ja 
Koskenkylänjokeen. Lohen mätijyviä istutettiin vuosina 2009-2011 reilut 280 000 kappaletta yhteensä 
21 kohteeseen.

Lohi-istutukset suunnattiin suurempien jokien pääuomiin niille jokiosuuksille, mihin on vaellusyhteys 
mereltä. Lohi on luonteeltaan suurten koskien kala. Se ei hakeudu kudulle pienimpiin virtavesiin tai 
muodosta paikallisia kantoja taimenen tavoin.
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Kuva 109. Hyvien 
kutusoraikkojen 
kunnostaminen ja 
niiden ylläpito ovat 
edellytys luontais-
ten lohikalakanto-
jen palauttamiselle.



Lohen mätijyvät kuoriutuivat mätirasioista siinä kuin taimenetkin. Lohen mätijyväistutuksien tuloksia 
seurattiin sähkökalastamalla 15 istutuskohteessa vuosina 2009-2011. Näistä kohteista neljästätoista 
saatiin mätijyvinä istutettuja lohia. Saatujen lohien määrä istutusmääriin nähden oli keskimäärin 
pienempi kuin taimenien, mihin oli syynä erilaiset istutusympäristöt (katso luku 2.1.2, s. 13).

Harjuksen mätijyviä istutettiin kokeellisesti mätirasioissa vuonna 2008. Harjuksen mätijyviä istutettiin 
reilun litran verran ja mätijyviä oli laskennallisesti noin 15 000. Istutuskokeella haluttiin selvittää 
harjuksen mäti-istutuksen onnistumista. Harjus eroaa taimenesta ja lohesta siinä, että harjus kutee 
vasta keväällä, mäti-istutus suoritetaan toukokuussa lämpimämpään veteen ja harjuksen mätijyvä on 
huomattavasti pienempi.

Harjuksen mätijyvät pysyivät juuri ja juuri rasioiden sisällä. Poikaset kuoriutuivat rasioissa hyvin ja 
poistuivat rasioista. Syksyn koekalastuksissa saatiin harjuksia vain sellaisista kohteista, joihin ei ollut 
istutettu taimenta, eikä harjus joutunut muidenkaan kalalajien kanssa kovaan kilpailutilanteeseen.  Mikäli 
harjusta halutaan saada vesistöihin, tulisi sille varata elinalueita, mihin ei esimerkiksi istuteta taimenta. 

4.3 Hankealueella alunperin esiintyneiden taimenkantojen tila

Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle –hankkeen toimialueella on kolme paikallisesti esiintyvää ja 
luontaisesti lisääntyvää taimenkantaa, joiden tilaa on seurattu sähkökoekalastuksin. Nämä kannat eivät 
ole peräisin mätirasiaistutuksista tai mistään muistakaan tunnetuista istutuksista, vaan ne ovat rippeitä 
jokien alkuperäisistä taimenkannoista tai syntyneet vuosikymmeniä sitten tehdyistä istutuksista. Näiden 
hankealueella alunperin esiintyneiden taimenkantojen elinalueet ovat  hyvin suppeita, mikä tekee 
kannoista erittäin uhanalaisia. Alunperin esiintyneiden kantojen koko on niin pieni, että niitä ei voida 
esimerkiksi ottaa viljelyyn vaarantamatta luonnonkantojen säilymistä.

Alueella alunperin esiintyneet luontaisesti lisääntyvät taimenkannat ovat erittäin arvokkaita ja niiden 
suojelu ja kantojen vahvistaminen kuului hankkeen keskeisiin tavoitteisiin. Kantojen vahvistumista 
on tuettu erityisesti kutusoraikkoja kunnostamalla ja vaellusyhteyksiä parantamalla. Kutusoraikkojen 
kunnostamisessa lisättiin soraa tai pöyhittiin luontaisia soraikkoja puhtaaksi lietteistä ja kiintoaineesta. 
Hankealueella alunperin esiintyneiden taimenkantojen elinalueille ei tehty istutuksia vierailla 
taimenkannoilla, sillä vieraan kannan sekoittuminen voisi pahimmassa tapauksessa heikentää alkuperäistä 
kantaa ja hävittää sen elinkyvylle tärkeitä perinnöllisiä ominaisuuksia.
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Kuva 110. 
Porvoonjokeen 
noussut taimen tai 
lohi (ympyröity) 
ei ainakaan heti 
löytänyt kalatien 
suuta vaan yrittää 
hyppäämällä 
löytää nousureitin 
padon kohdalta. 
Kalateiden hou-
kutusvirtaamia 
tulee kehittää 
sitä mukaa kun 
kalateistä kertyy 
käyttökokemusta 
ja havaintoja.
(Kuva: Juha Niemi).



Sähkökoekalastusten perusteella Mustijoen- ja Porvoonjoen vesistöissä alunperin esiintyneet ja 
luontaisesti lisääntyvät taimenkannat kestivät vaikeat sääolosuhteet vuosien 2009 ja 2010 aikana ja 
jopa kutu onnistui vähäisessä määrin. Suurimman riskin niiden olemassaololle muodostaa elinalueiden 
suppeus. Sipoonjoen taimenkanta on koekalastusten perusteella ollut suurissa vaikeuksissa, vaikka 
lisääntymisalueiden kunnostusta ja muitakin tukitoimia on toteutettu. Heikkoon lisääntymismenestykseen 
ovat olleet syynä sekä kuivat vuodet, että lisääntymispuroissa toteutetut peruskuivatushankkeet (katso 
sivu 29). Sipoonjokeen syntyi keväällä 2009 yhteen koskeen vahva poikasvuosiluokka. Kutusoraikoiden 
pöyhiminen kudun edellä edesauttoi kutumenestystä ja kutusoraikoiden kunnon ylläpitoa tulee jatkaa. 
Vähäistä ja satunnaista lisääntymistä tapahtui muillakin Sipoonjoen taimenen esiintymisalueilla 
hankeaikana 2007-2011 ja siten kannan vahvistumiselle on edellytykset olemassa.

4.4 Katse tulevaisuuteen!

Työtä lohikalakantojen kehittämiseksi tullaan tekemään vuosina 2012-2016 Itä-Uudenmaan ja 
Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry:n vetämässä Jokitalkkari –hankkeessa Sipoonjoella, 
Mustijoella, Porvoonjoella, Ilolanjoella, Koskenkylänjoella, Loviisanjoella ja Taasianjoella.

Mätirasiaistutusmenetelmällä luontaisesti lisääntyvät taimenkannat kotiutetaan jälleen hankealueen 
virtavesiin. Oleellinen osa kotiutustyötä ovat myös virtavesien kunnostaminen, kunnostusten ylläpito 
ja vaellusyhteyksien palauttaminen kutu- ja kasvualueiden välille. Toimet parantavat muidenkin 
lohikalalajien, vaelluskalojen, rapujen ja nahkiaisten elinolosuhteita, nostavat kalavesien arvoa ja lisäävät 
kalastus- ja virkistyskäyttömahdollisuuksia. Hankealueella esiintyvien kolmen tunnetun ja alkuperäiseksi 
luokitellun taimenkannan häviäminen pyritään estämään kantojen lisääntymisedellytyksiä parantamalla 
ja edesauttamalla leviämistä laajemmalle nykyisiltä hyvin suppeilta esiintymisalueilta.

”Jokitalkkarit” toimivat aloitteellisesti ja toteuttavat kalavesien hoitoa ja kalakantojen kehittämistä 
käytännössä. Jokitalkkarit toimivat tiiviissä yhteistyössä eri viranomaistahojen, kalastusalueiden, 
kalavesien omistajien, paikallisten asukkaiden ja kalastajien kanssa edistäen tiedonvaihtoa eri toimijoiden 
kesken. Jokitalkkarit myös tiedottavat ajankohtasista aiheista eri tiedotusvälineiden kautta.

5. KIITOKSET

Lohikalaa Suomenlahdelta Salpausselälle -hankkeen toimintaan on myötävaikuttanut suuri joukko 
ihmisiä sekä oman työnsä kautta että talkoilla.

Kenttätöihin kuten kunnostuksiin, istuttamiseen ja tutkimuksiin osallistui talkoilla laaja joukko vesi-
alueiden tai rantojen omistajia sekä muita kohteiden paikallisia asukkaita.

Kalastusalueiden kanssa yhteistyötä tehtiin niin toiminnan suunnittelussa kuin kenttätöissäkin.

Virtavesien hoitoyhdistyksen kanssa tehtiin yhteistyötä mätirasiaistutuksen toteuttamisessa ja kehittä-
misessä. Virho ohjasi myös RKTL:ltä saatuja mätijyviä hankkeen istutuksiin.

Eri viranomaisten kanssa yhteistyötä on tehty hankealueen kunnissa, Uudenmaan ja Hämeen ELY-kes-
kusten kanssa ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitosten tutkijoiden ja Laukaan kalanviljelylaitoksen 
kanssa.

Kausityöntekijöinä toimivat Mats, Mikko ja Aki (s. 9). Akille kiitos myös raportin kommentoinnista 
pikaisella aikataululla.

Hankkeella on laaja rahoittajatausta ja rahoittajat on löytyvät sivulta 3 tai luvusta 1.5 sivulla 9.

Kiitämme kaikkia hankkeeseen osallistuneita ja siihen myötävaikuttaneita tahoja!
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