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ESIPUHE
Mustijoki ja sen suurin sivujoki Mäntsälänjoki saavat alkunsa Mäntsälän pohjoisosista. Joet virtaavat Mäntsälän
kunnan läpi ja yhdistyvät lähellä kirkonkylää. Joki jatkaa matkaansa kohti etelää Pornaisten kunnan ja Porvoon
kaupungin länsiosien halki. Joki laskee Suomenlahteen lähelle Kilpilahden teollisuusaluetta.
Mustijoki on Uudenmaan rannikkoseudulle tyypillinen savimaan joki. Vesistössä on vain vähän järviä, joen virtaamavaihtelut ovat suuria ja suurten virtaamien aikaan vesi on sameaa. Vaikka virtaaman vaihtelu ja veden
ajoittainen samentuminen ovat joelle osin luontaista, voimistavat valuma-alueen laajat ojitukset ja runsas peltoala molempia ilmiöitä. Poutajaksoina joen vesi kirkastuu, mutta siinä säilyy humuksesta johtuva ruskea sävy,
josta joki on saanut nimensäkin.
Kotitarvekalastus on ollut aiemmin merkittävää Mustijoessa. Jokeen on myös noussut vaelluskaloja vähintään
Pornaisten suurille koskille asti ja jokea on luonnehdittu hyvinkin merkittäväksi vaelluskalajoeksi. Jokeen nousseita vaelluskaloja ovat tai ovat ainakin aiemmin olleet meritaimen, vaellussiika, vimpa, nahkiainen ja ankerias.
Patojen rakentaminen ja muut ympäristömuutokset hävittivät vaelluskalakannat joesta välillä jo lähes kokonaan
ja nykyisinkin vaelluskaloja pääsee nousemaan vain aivan vesistön alimpiin osiin.
Mustijoen vesistössä on aloitettu työ vaelluskalakantojen elvyttämiseksi ja yleisemmin kalastusmahdollisuuksien
edistämiseksi. Merellisten vaelluskalojen paluu ylävirtaan on kuitenkin pysähtynyt ongelmiin kalatierakentamisessa.
Tämä työ esittelee vesistön vaelluskalakantojen elvyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Vaellusyhteyksiä tuskin saadaan aikaiseksi vesistön kaikkiin osiin vielä lähitulevaisuudessa. Suunnitelmassa esitellään toimenpiteitä
myös kalakantojen kehittämiseksi nykyisten vaellusesteiden yläpuolella. Lisäksi käsitellään jokivesistön tarjoamia kalastusmahdollisuuksia ja esitetään toimenpiteitä, joilla näitä voitaisiin parantaa.
Tämä julkaisu toimii pohjana vuonna 2019 aloittavan uuden kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman
laadinnalle Mustijoen vesistön virtavesien osalta. Raportin suositukset perustuvat lähes kahden vuosikymmenen
aikana karttuneeseen yleistuntemukseen vesistöstä sekä ajantasaiseen tutkittuun tietoon. Mustijoen kalakantojen tilaa, kalastusmahdollisuuksia ja seudun virkistyskäyttöedellytyksiä kehittämään on vuonna 2017 perustettu
Mustijoesta elävä lohijoki ry. Osaltaan raportti luo suuntaviivat tuoreen yhdistyksen kalataloudelliselle toiminnalle.
Tämä raportti on tehty osana Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen vetämää Jokitalkkarihanketta. Hanketta rahoittaa itäisellä Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä 29 eri tahoa. Mustijoen alueella hanketta rahoittavat Porvoon kaupunki, Pornaisten kunta, Mäntsälän kunta, Porvoon-Sipoon kalastusalue,
Mäntsälän-Pornaisten kalastusalue, Nivos Oy, Porvoon vesi, Borealis Polymers Oy, Neste Oyj ja Varsinais-Suomen
ELY-keskus. Raportti on saanut erillisrahoitusta Mustijoesta elävä lohijoki ry:ltä. Mustijoesta elävä lohijoki ry
on saanut toimintaansa rahoitusta kalatalouden edistämismäärärahoista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta ja
yhdistyksen toiminnan käynnistämistä on tukenut Rapala-rahasto.
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1. Mustijoen vesistö
Vesistön päähaara Mustijoki saa alkunsa Mäntsälän luoteiskolkassa sijaitsevasta Sulkavanjärvestä.
Mustijoen yläjuoksua kutsutaan myös Hirvihaaranjoeksi. Jokea voidaan kutsua myös kylien nimien
mukaisesti esimerkiksi Kaanaanjoeksi tai Sulkavanjoeksi. Vesistön toinen latvahaara Mäntsälänjoki
alkaa Saarenjoen ja Hunttijärvestä laskevan Hunttijärvenpuron yhdistyessä Mäntsälän koillisosassa.
Musti- eli Hirvihaaranjoki ja Mäntsälänjoki yhdistyvät Mäntsälässä, josta joki virtaa rannikkoa kohden Pornaisten ja Porvoon halki. Mustijoki laskee Svartbäckinselkään Porvoossa kaupungin länsipuolella (kuva 1).

Sulkavanjärven ja meren välisellä noin 78 kilometrin välisellä matkalla on pudotuskorkeutta 80,2
metriä. Mustijoen vesi putoaa siis keskimäärin metrin verran jokaista jokikilometriä kohden. Todellisuudessa pudotuskorkeus on kuitenkin keskittynyt epätasaisemmin ja sijaitsee pääosin joen suurimmissa koskijaksoissa tai nykyisin niihin rakennettujen patojen yhteydessä.
Mustijoen vesistöalue ulottuu seitsemän kaupungin tai kunnan (Porvoo, Sipoo, Pornainen, Mäntsälä,
Hyvinkää, Hausjärvi ja Kärkölä) sekä kolmen eri maakunnan (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme)
alueelle.

Nimensä mukaisesti Mustijoen vesi on ollut alun perin suuren osan vuodesta soilta ja metsistä valuvan humuksen tummaksi värjäämää, mutta seudun muita jokia kirkkaampaa. Valuma-alueen maankäytön muutokset viimeisen sadan vuoden aikana ovat kuitenkin muuttaneet Mustijoen veden väriä ja heikentäneet vedenlaatua. Tulva-aikaan joen vesi on etenkin keski- ja alajuoksulla savisameaa.
Vahvasti hajakuormitetun joen ravinnepitoisuudet ovat korkeita.
Taulukko 1. Mustijoen vesistön uomat ja pinta-alat

Jokiuoma			
Valuma-alueen koko
Järvien osuus
Mustijoki				783,21 km2			1,49 %
Mustijoen yläjuoksu			351,22 km2 		1,72 %
Mäntsälänjoki			182,80 km2 		1,64 %
Lähde: Ekholm 1993

Jokiuoma			
Mustijoki			
Mustijoen yläjuoksu		
Mustijoen alajuoksu		
Mäntsälänjoki		

Pituus		
78 km		
31 km		
47 km		
21 km		

Lähtöpiste		
80,2 m mpy
80,2 m mpy
n. 62,0 m mpy
n. 70,0 m mpy

Maankäyttöluokka (Corinne 2000)			
Osuus
Rakennetut alueet					 8,2 %
Maatalousalueet					30,4 %
Metsät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat 		
58,0 %
Kosteikot ja avoimet suot				
1,7 %
Vesialueet						 1,7 %

Lähde: Uudenmaan ELY-keskus 2010

Laskupiste
0 m mpy
n. 62,0 m mpy
0 m mpy
n. 62,0 m mpy

7

Kuva 1. Mustijoki ja sen suurin sivujoki Mäntsälänjoki saavat alkunsa Mäntsälän pohjoisosista. Joet
virtaavat läpi Mäntsälän kunnan ja yhdistyvät kunnan eteläosassa. Joki virtaa Pornaisten kunnan ja
Porvoon kaupungin länsiosan halki ja laskee Suomenlahteen lähellä Kilpilahden laajaa teollisuusaluetta. Pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.
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Taulukko 2. Mustijoen vesistön mitatut virtaamat
				 Vekkoski
Keskiarvo vuosilta		
1981-2010
Valuma-alue (F)		
665 km2
Järvisyys (L)			
1,40 %
Alivirtaama (NQ)		
0,35 m3/s
Keskialivirtaama (MNQ)
0,70 m3/s
Keskivirtaama (MQ)		
6,0 m3/s
Ylivirtaama (HQ)
104,00 m3/s
Keskiylivirtaama (MHQ)
53,30 m3/s
				
Lähdeviite 1:
Lähdeviite 2:

Vekkoski		Hurankoski Hurankoski
1991-2010		
1987-2010 1991-2010
665 km2		
326 km2
326 km2
1,40 %		
3,00 %
3,00 %
0,24 m3/s
0,80 m3/s
5,58 m3/s		
2,7 m3/s
2,62 m3/s
3
57,00 m /s
32,30 m3/s

Suomen ympäristökeskus 2018b			
Korhonen & Haavanlammi 2012

Yhdyskuntajätevesikuormitusta kohdistuu Mäntsälänjokeen Mäntsälän ja Saaren kartanon puhdistamoilta. Jätevesikuormitusta pääsee jokeen ajoittain myös jätevesipumppaamoilta ylivuotojen ja
häiriötilanteiden yhteydessä. Jätevesipumppaamoita sijaitsee eri puolilla Mustijoen valuma-aluetta.

Valuma-alueen maankäyttö on vaikuttanut veden laadun ohella myös virtaamin. Vähäjärviselle vesistölle tyypilliset suuret virtaamanvaihtelut ovat äärevöityneet entisestään, kun vesistön vedenpidätyskyky on heikentynyt vuosikymmenten saatossa tehtyjen laajojen suo- ja metsäojitusten sekä
peltoalueiden kuivatuksen myötä.
Mustijoessa ja Mäntsälänjoessa on nykyisin yhteensä seitsemän uoman sulkevaa patoa, joista kuusi muodostaa täydellisen nousuesteen kaikille kalalajeille. Näistä padoista vain kaikista alimman eli
Brasaksen vesilaitospadon yhteyteen on rakennettu kalatie. Neljän Mustijoessa olevan padon yhteydessä on lisäksi toiminnassa oleva vesivoimalaitos, eikä näistä yhdessäkään ole nykyisellään kalatietä tai ohjausrakenteita alavirtaan vaeltaville poikasille.

Mustijoki ja Mäntsälänjoki on luokiteltu keskisuuriksi savimaan joiksi (Suomen ympäristökeskus
2018a). Keskisuuret savimaan joet ovat Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi arvioitu luontotyyppi
(Raunio ym. 2008).

Viimeisimmässä ekologisen tilan arvioinnissa vuonna 2016 Mustijoki ja Mäntsälänjoki sisältäen
Hunttijärvenpuron arvioitiin ekologiselta tilaltaan tyydyttäviksi. Saman luokkaan arvioitiin myös
muut Mustijoen vesistön arvioidut vesimuodostumat Kungsbäcken, Isonniitynoja-Kalkinoja, Mustajoki, Suojärvenoja, Koukunoja ja Saarenjoki (Suomen ympäristökeskus 2018a).
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2. Mustijoen vesistön kalasto
Mustijoen vesistössä on tavattu yhteensä ainakin 39 kalalajia. Vesistön vakituiseen kalastoon kuuluu
vajaa kolmisenkymmentä lajia. Loput lajit ovat satunnaisia harhailijoita tai niiden esiintyminen on
istutuksista riippuvaista (katso luku 4 s. 47 sekä liitteet 1 ja 2).
Kalalajien määrä ja kalaston koostumus vaihtelevat vesistön eri osissa. Runsaslajisin kalasto on vesistön alajuoksulla Brasaksen padon alapuolella, missä lajimäärää kasvattaa merialueen läheisyys.
Mustijoen edustan merialueelta on tavattu alueella viime vuosina tehdyissä eri tutkimuksissa reilu
kolmekymmentä eri kalalajia, vaikka luvusta uupuukin monia varsin tavanomaisia lajeja.

Vakituisten kalalajien määrä vähenee vesistössä yläjuoksulle päin. Merialueelta jokeen vaeltavia lajeja kuten seipiä ja säynettä tavataan vain Tyysterinkosken alapuolisella osalla vesistöä. Toisaalta
ainakin turvan levinneisyys on rajoittunut Lahankosken alapuoliseen osaan vesistöä.
Mustijokeen nousee vaelluskaloista meritaimenta, lohta, vaellussiikaa, vimpaa, ankeriasta ja nahkiaista. Näiden lisäksi vesistöön on istutettu harjusta ja toutainta, jotka luetaan vaelluskaloihin. Muidenkin kalalajien elinkiertoon kuuluu vaellus, vaikka niitä ei luetakaan varsinaisiksi vaelluskaloiksi.
Esimerkiksi säyne ja seipi nousevat meri-alueelta Mustijokeen kutemaan.

Yleislajeja kuten haukea, ahventa, kiiskeä, särkeä, salakkaa, madetta ja ankeriasta esiintyy niin virtaavissa kuin seisovissakin vesissä lähestulkoon koko vesistössä. Jokisuvannot muistuttavat järviä,
joten niiden lajistoon kuuluu myös lahnan ja suutarin kaltaisia lajeja. Osa kalalajeista sen sijaan elää
pääsääntöisesti vain virtaavassa vedessä. Tällaisia lajeja ovat Mustijoen vesistössä etenkin turpa, kivennuoliainen, törö, kivisimppu sekä taimenen ja lohen poikaset.
Mustijoen alajuoksulle saattaa harhaantua merialueelta satunnaisesti vesistölle epätyypillisiäkin vieraita. Tällaisia lajeja ovat olleet mm. merinahkiainen, miekkasärki ja hopearuutana.
Mustijoen vesistössä esiintyy todennäköisesti kahta rapulajia, alkuperäistä jokirapua ja istutusperäistä
pohjoisamerikkalaista täplärapua. Jokiravun esiintyminen on nykyisin epävarmaa, sillä laji on
taantunut voimakkaasti.
Kuva 2. Turpa on Mustijoen ala- ja keskijuoksulla yleisesti esiintyvä
kookas särkikala. Turpa
viihtyy virtapaikoissa
tai niiden liepeillä. Turvalla on melko suuri suu
ja se syö myös pieniä kaloja. Turpa ottaa hyvin
vieheeseen kesäaikana,
jolloin monet muut kalalajit ovat vaikeammin
tavoitettavissa.
Siksi
turpien kalastaminen
keskikesällä on monelle
vapakalastajalle mieleen.
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3. Aluekuvaukset
3.1 Meri-Tyysterinkoski
3.1.1 Brasaksen vesilaitospato ja kalatie
Kahden kilometrin päähän Mustijoen suusta
rakennettiin vuonna 1965 Brasaksen vesilaitospato
Kilpilahden teollisuusalueen suolattoman veden
tarpeeseen. Pato sulki vesistön vaelluskaloilta
vuosikymmeniksi kokonaan. Patoallas peittää
edelleen alleen kolme joen alinta koskea.
Patoamisen myötä joen vaelluskalakannat
hiipuivat pois. Brasaksen padon yhteyteen
rakennettiin kalatie vuonna 1994. Vaikka kalatie
tutkitusti toimii monille eri kalalajeille, niin
vaellussiialle se on liian jyrkkä. Muut vaelluskalat
pääsevät nykyisin nousemaan Tyysterinkoskelle
saakka, mutta valtaosa lisääntymiseen soveltuvista
koskista ja puroista sijaitsee vasta Tyysterin
patojen yläpuolella.
Brasaksen vesilaitospadolla on pudotuskorkeutta
noin 2,5 metriä. Padon yhteyteen rakennettu
kalatie on toteutettu luonnonmukaisena ja sillä
on pituutta 50 metriä. Kalatiehen johdetaan
jatkuva virtaus, joka on maksimissaan 1,0 m3/s.

Kuva 3. Brasaksen vesilaitospato ja kalatie sijaitsevat
noin kahden kilometrin etäisyydellä merestä.
Pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.

Patoaltaan vesi voi joskus laskea kalatien niskaa
alemmaksi ja sitä varten alemmaksi kalatiehen
on johdettu vesitysputki.

Seurantatutkimusten perusteella kalatie toimii
hyvin useille kalalajeille, mutta merkittävistä
lajeista kuha ja vaellussiika eivät kuitenkaan
pysty nousemaan kalatietä pitkin. Koska
Mustijoessa ei ole muita koskia vaelluskalojen

Kuva 4. Vuonna 1965 rakennettu Brasaksen vesilaitospato koostuu maapadosta ja säädettävistä patoluukuista. (Ilmakuva: Akondis/Antti Kilpeläinen)
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Kalatien niskalle on kunnostettu kutusoraikko
vuonna 2012. Kutevat meritaimenet ovat
pyyhkineet soran suureksi osaksi alemmaksi
kalatiehen, mutta kutu on edelleen vilkasta.
Brasakseen on istutettu ajoittain taimenen
ja lohen vaelluspoikasia sekä vaellussiian
kesänvanhoja poikasia. Viime vuosina istutuksia
ei ole juurikaan tehty.
Toimenpidesuositukset

Brasaksen padon purkaminen on tarpeen
pidemmällä
aikajänteellä.
Kilpilahden
teollisuusalueen makean veden hankinnalle
tulee löytää muita vaihtoehtoja esimerkiksi
hankkimalla raakavesi muualta tai siirtämällä
Mustijoesta tapahtuva vedenotto ylävirtaan
Ridarforsenin yläpuolelle.

Patoaltaan vedenpinnan laskiessa paljastuvat
veden alle jääneet Labbforsen, Björkviksforsen
ja Ridarforsen. Nämä kosket voidaan tällöin
ennallistaa
ja
palauttaa
vaelluskalojen
lisääntymisalueiksi.
Kuva 5. Vuoden 1962 peruskartassa näkyvät vielä
Mustijoen kolme alinta koskea, jotka Brasaksen vesilaitospadon rakentamisen myötä peittyivät patoaltaaseen.
Pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.

saavutettavana,
kutevat
esimerkiksi
meritaimenet säännöllisesti kalatiessä. Kalatien
pienen pinta-alan ja mahdollisen hetkittäisen
vähävetisyyden takia syntyviä poikasia ei
juurikaan selviä vaellusikäisiksi poikasiksi.

Padon purkaminen ja alimpien koskien
palauttaminen on ainoa keino palauttaa
vesistöön vaellussiikakanta. Padon purkaminen
lisäisi myös muiden merialueelta jokeen
pyrkivien kalalajien, kuten hauen, ahvenen,
kuhan ja mateen lisääntymismahdollisuuksia ja
hyödyttäisi siten myös merialueen kalastusta.
Padon purkamiseen asti tulee huolehtia siitä,
että kalatiehen virtaa jatkuvasti vettä, jotta
kalatien soraikoihin kudettu mäti ja poikaset
säilyvät hengissä. █

Kuva 6. Brasaksen kalatie rakennettiin vuonna 1994. Kalatie soveltuu useimmille kalalajeille, mutta on ilmeisesti liian jyrkkä vaellussiialle ja kuhalle.
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3.1.2 Kungsbäcken
Kungsbäcken on toistaiseksi ainoa lisääntymisalueeksi soveltuva puro, johon vaelluskalat pääsevät
nousemaan merestä. Noin kahden kilometrin
etäisyydellä Mustijoesta sijaitseva Haksinkoski on
ollut tunnettu meritaimenen kutupaikka. Koski
on perattu ja valuma-alueella tehtyjen toimien
vuoksi Kungsbäcken on huonossa kunnossa
niin elinympäristöiltään kuin veden laadultaan.
Istutusten ja kunnostusten myötä taimen kuitenkin
lisääntyy jälleen Kungsbäckenissä.
Kungsbäcken tunnetaan vanhana meritaimenen
lisääntymispurona. Taimenta esiintyi aina
Metsäkylään puron latvoille saakka. Alkuperäinen
taimenkanta hävisi paitsi Brasaksen padon,
myös purossa tehtyjen laajojen perkausten takia.
Kutupaikkana tunnettu Haksinkoski noin
kahden ja puolen kilometrin etäisyydellä
Mustijoesta on yläosaltaan perattu ja kosken
niskaa on madallettu merkittävästi. Valumaalueella tehtyjen ojitusten ja perkausten
vuoksi Kungsbäckenin vesi on ajoittain jopa
poikkeuksellisen sameaa muihin lähialueen
puroihin verrattuna ja ajoittainen vähävetisyys
rajoittaa kalaston elinmahdollisuuksia.

Kuva 7. Porvoon Kungsbäcken on nykyisin Mustijoen ainoa sivupuro, johon vaelluskalat pääsevät
nousemaan merestä.
Pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.

Kungsbäckeniä
on
kunnostettu
useaan
otteeseen
pienimuotoisesti
Haksinkosken
alueella. Ensimmäisen kerran alueella on
soraistettu 1990-luvulla. Vuosina 2004 ja 2010
puhdistettiin kosken vähäisiä soraikoita ja
muotoiltiin koskikivikkoa käsityönä. Vuonna
2013 Haksinkosken alapuolella kivettiin,

Kuva 8. Kungsbäckenin vesi on usein sameaa. Alueen savilaji on ilmeisen herkkää liukenemaan veteen ja valuma-alueen ojitukset ja perkaukset aiheuttavat suurta eroosiota.
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soraistettiin ja tuettiin sortumia konetyönä
reilun parinkymmenen metrin matkalla. Samalla
vietiin moottorikelkalla vähäinen määrä soraa
Haksinkoskelle.

Ensimmäiset
istutukset
taimenkannan
palauttamiseksi Kungsbäckeniin tehtiin jo
1990-luvulla, mutta näistä kaloista ei saatu
havaintoja myöhemmissä sähkökalastuksissa.
Säännölliset
mäti-istutukset
käynnistyivät
vuonna 2005. Viime vuosina istutuksia on tehty
joka toinen vuosi.
Kotiutusistutusten ja kunnostusten ansiosta
taimen
lisääntyy
jälleen
luontaisesti
Kungsbäckenissä.
Syksyllä
2017
tehtiin
ensimmäiset varmistetut havainnot kookkaista
kutevista
meritaimenista.
Kungsbäckeniin
nousee merestä myös nahkiaisia kutemaan.
Purossa on lisäksi täplärapukanta.

Kuva 9. Kungsbäckenissä elää
paikallisia pikkunahkiaisia ja
vaeltavia nahkiaisia. Nahkiaiset
vaeltavat merelle kasvamaan,
mutta palaavat kutemaan puroon. Nahkiaisten toukat eli likomadot elävät purossa vuosia
ennen merivaellusta.

Kuva 10. Kungsbäckenin latvavesien ojitukset ja perkaukset aiheuttavat suuria virtaamavaihteluita, mikä on
lisännyt eroosiota ja penkkojen
sortumista myös puron alaosalla. Haksinkosken alapuolella
kivettiin sortuma ja tehtiin paikalle pieni tekokoski. Sekä paikalliset että merestä nousseet
taimenet ovat kelpuuttaneet tekokosken kutupaikakseen.

Toimenpidesuositukset
Kungsbäckenissä
on
tarpeen
jatkaa
kalataloudellisia kunnostuksia Haksinkoskessa
ja siitä alavirtaan. On myös tärkeää, että puron
alajuoksu säilyy luontaisessa mutkittelevassa
uomassaan.

Puron latvaosissa tulee toteuttaa kattava
valuma-alueen kunnostushanke. Kunnostuksissa
tulee
palauttaa
puron
elinympäristöjä,
estää
kiintoainekuormitusta
ja
tasata
puron virtaamavaihteluita. Kungsbäckeniin
laskevissa ojissa on runsaasti sortumia ja ojat
syöpyvät edelleen syvemmälle maaperään.
Kiintoainekuormitusta
voidaan
vähentää
kynnystämällä sellaisia syöpyviä sivuojia, joissa
ei esiinny kalastoa. █
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3.1.3
Tyysterinkoski
Galtforsen)

(Tjusterbynkoski,

Tyysterinkoski on nykyisin ensimmäinen
täydellinen nousueste kaikille merestä nouseville
kaloille. Kokonaan kalojen nousu estyi vasta
2000-luvun alussa valmistuneen voimalaitospadon
vuoksi. Voimalan rakentamiseen liittyi alun
perin kalatievelvoite, mutta korkeimman
hallinto-oikeuden päätös vuonna 2011 muutti
kalatievelvoitteen ehtoja.
Tyysterinkoskessa on ollut myllyjä jo
vuosisatoja ja ensimmäinen voimalaitos oli
toiminnassa vuosina 1913-1968. Voimalasta
ja myllystä huolimatta ainakin meritaimen
nousi säännöllisesti kutemaan Tyysterinkosken
yläpuolisiin vesiin. Kosken mylläreillä oli oikeus
kalastaa koskessa, joten heille meritaimen ja sen
tavat olivat hyvin tuttuja (Segerstråle 1939c).
Tulvasuojelun takia tehdyn vesistöjärjestelyn
yhteydessä olosuhteet koskella muuttuivat
1960-luvun
lopussa.
Kosken
itälaitaan
louhittiin kanava, johon tulvavesiä juoksutetaan
säännöstelyluukun kautta. Tuolloin virtaama
vaelluskalojen käyttämään läntiseen nousu
reittiin väheni huomattavasti, vaikka nousureitti
sinällään säilyi ja sinne virtasi yhä vettä.

Kuva 11. Luonnontilaisessa Tyysterinkoskessa vesi on
virrannut useita reittejä kosken kallioiden yli. Nykyisellään vesi johdetaan joko voimalaitoksen tai kallioon louhitun säännöstelykanavan kautta.
Pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.

Vuonna 2003 rakennettiin uusi voimalaitos ja
voimalaitospato. Vanha länsipuolen nousureitti
(kuva 12, nuoli) jäi rakennelmien ja veden
alle, jolloin kalojen nousumahdollisuus hävisi
lopullisesti. Kosken vesi juoksutetaan nykyisin
voimalaitoksen turbiinien läpi länsihaaraan.
Joen virtaaman kasvaessa yli voimalaitoksen
mitoitusvirtaaman, aletaan vettä juoksuttaa
tulvaluukun kautta myös kosken itähaaraan.

Kuva 12. Kuvakaappaus YLE:n ruotsinkielisen toimituksen vuonna 1993 kuvaamasta ohjelmasta ”Med kanot
längs Svartsån i Östnyland”. Kuvassa näkyy, että vettä on riittänyt myös kuvassa yläoikealla näkyvään vanhaan
taimenten käyttämään nousu-uomaan, jonka vuonna 2003 rakennettu voimalaitos nyt sulkee.
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Voimalaitoksen
rakentamiseen
liittyi
runsaasti erimielisyyksiä ja eri oikeusasteissa
voimalaitosyhtiön vastapuolena olivat Porvoon
kaupunki ja kalatalousviranomainen. Vuoden
2011 lopussa Korkein hallinto-oikeus antoi
viimeisimmän voimassa olevan päätöksen.
Sen mukaan tulee tehdä kolmivuotinen
vaelluskalatutkimus,
jonka
jälkeen
kalatalousviranomainen voi päättää kalatien
tarpeesta. Voimalaitosyhtiön on osallistuttava
mahdollisen kalatien rakentamiskustannuksiin
20 prosentin osuudella ja luovutettava kalatien
tarvitsema vesimäärä.
Tyysterinkoskelle ei ole istutettu vaelluskaloja.
Brasaksen kalatien rakentamisen jälkeen alueella
on tiettävästi tehty satunnaisesti havaintoja
kookkaista merestä nousseista meritaimenista
tai lohista.
Toimenpidesuositukset
Voimalaitoksen yhteyteen Tyysterinkosken
länsihaaraan tulee rakentaa kalatie. Kosken vesi
johdetaan länsihaaraan kunnes joen virtaama
nousee yli voimalaitoksen mitoitusvirtaaman.
Yleisimmin vallitsevat olosuhteet, joissa kaikki
kosken vesi juoksutetaan voimalaitoksen kautta.
Tuolloin nousukalat hakeutuvat virtauksen
houkuttelemina voimalaitoksen alapuolelle.
Suurilla virtaamilla vettä johdetaan tulvaluukun
kautta kosken itähaaraan. Tuolloin myös sinne
muodostuu nousukaloja houkutteleva virtaus.
Tulvavirtaama tulee tulvaluukun sijaan johtaa

kosken keskellä olevien loivempien kallioiden
kautta (kuvassa 12 näkyvä veden virtausreitti)
ja kunnostaa länsihaaran kalatien lisäksi myös
itähaaraan nousuyhteys tulva-aikoina.
Länsihaaran kalatie tulee rakennettavaksi
kallion
päälle.
Kalatien
rakentaminen
edellyttää betonista valettavia reunoja, mutta
itse kalatie tulee toteuttaa mahdollisimman
luonnonmukaisena teknisen kalatien sijaan.

Voimalaitoksen yhteydessä tulee varmistaa myös
teknisin ratkaisuin, että alavirtaan vaeltavat
kalat, kuten lohikalojen vaelluspoikaset ja
ankeriaat ohjautuvat turvallisesti kalatiehen
voimalaitoksen sijaan.

Kalojen vaellusmahdollisuuksien parantamiseksi
esitetyt toimet on esitetty tarkemmin liitteessä
3.
Tyysterinkoski on kalliopohjainen, joten
vaelluskalojen
poikastuotantoaluetta
tai
sellaiseksi
kunnostettavaa
on
niukasti.
Voimalaitoksen alapuolisissa kapeikoissa saattaa
kuitenkin olla jo nykyisellään vaellussiian
lisääntymisalueeksi soveltuvaa virtaa. Siika voisi
lisääntyä kosken virtapaikoissa, mikäli se pääsisi
nousemaan koskelle.

Brasaksen padotus ulottuu nykyisellään
mahdollisesti
aina
Tyysterinkosken
alapuolisiin kapeikoihin saakka. Brasaksen
padon purkamisen myötä Tyysterinkosken
alapuolelta saattaa paljastua lisää vaelluskalojen
poikastuotantoon kunnostettavissa olevaa virtaaluetta. █

Kuva 13. Tulva-aikoja lukuun ottamatta koko joen virtaama johdetaan voimalaitoksen kautta. Meritaimenten
alkuperäinen nousureitti kalliopohjaisen Tyysterinkosken ohitse kulki nykyisen voimalaitospadon kohdalta. Voimalaitoksen ja uuden padon rakentaminen hävitti vanhan nousureitin.
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3.2 Tyysterinkoski-Laukkoski
3.2.1 Isonniitynoja,
Kalkinoja

Myllyniitynoja

ja

Isonniitynoja on Mustijoen vesistön suurin
sivupuro ja se sijaitsee lähellä merta, joten se on
myös keskeisessä asemassa vaelluskalakantojen
palauttamisessa vesistöön. Vesistön latvoilla
Kotojärven ja Ruokijärven välisessä Kalkinojassa
on säilynyt Mustijoen vesistön ainoa alkuperäinen
taimenkanta.
Isonniitynoja
saa
alkunsa
Pornaisten
Kotojärvestä ja se laskee Mustijokeen Hinthaaran
kylässä. Puron pituus on kymmenkunta
kilometriä. Isonniitynoja virtaa pääosin
alavalla peltoaukealla. Poikkeuksellisesti puro
on säästynyt perkaamiselta ja oikomiselta.
Luontaiset mutkat tekevät purouomasta
pidemmän,
vaihtelevamman
ja
siten
hidasvirtaisetkin osuudet toimivat kalaston
elinalueena. Kotojärven alapuolella on kilometrin
verran koski- ja virta-alueita. Merkittäviä
koskialueita on myös Isonniitynojaan laskevassa
Myllyniitynojassa.
Kotojärveen laskee Ruokijärvestä alkunsa saava
puro, jonka nimi on aluksi Ruokijärvenoja.
Kalkinojaksi kutsutaan sen alinta noin kahden
kilometrin pituista osuutta, joka sijaitsee
Ruokijärvenojan ja peltoalueilta laskevan
Mätikistönojan yhtymäkohdan alapuolella.
Kalkinojassa on runsaasti kivi- ja sorapohjaisia
virta-alueita.
Kalkinojan yläjuoksun koskialuetta kivettiin
ja soraistettiin käsityönä vuosina 2005 ja
2006. Vuonna 2013 puhdistettiin soraikoita
keskijuoksun koskialueella.

Isonniitynojan vesistöön ole istutettu muita
taimenkantoja,
koska
Kalkinojassa
elää
Mustijoen ainoa alkuperäinen luonnonvarainen
taimenkanta. Paikallisten asukkaiden kertoman
mukaan myös alavirrassa Isonniitynojassa
ja Myllyniitynojassa säilyi taimenkanta aina
2000-luvun alkupuolelle saakka. Tuolloin
lämpimät ja kuivat hellekesät ilmeisesti
aiheuttivat
sinnittelevän
taimenkannan
lopullisen häviämisen.
Alajuoksun taimenkannan tärkein kutupaikka
oli tiettävästi Myllyniitynojan Tampinkoski, joka
ennen Brasaksen padon rakentamista tunnettiin
myös meritaimenten kutualueena. Taimenista
tehtiin havaintoja myös Isonniitynojassa aivan

Kuva 14. Kotojärvestä Mustijokeen laskeva Isonniityn
oja on Mustijoen suurimpia sivupuroja. Puro on
poik
keuksellisesti säästynyt oikomiselta, minkä ansiosta koko puro voi toimia esimerkiksi taimenen
kasvualueena. Kalataloudellisesti merkittäviä alueita
ovat myös Isonniitynojan sivupuro Myllyniitynoja sekä
Kotojärveen laskeva Kalkinoja latvapuroineen.
Pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.

Kotojärven alapuolella sijaitsevan Myllykosken
alueelta. Myllykoskessa taimenen lisääntyminen
on ollut mahdollisesti vähäisempää tai
satunnaista, sillä virtaus Kotojärvestä saattaa
kuivimpina kesinä tyrehtyä, jolloin koski kuivaa
kokonaan.
Toimenpidesuositukset

Kalkinojassa tulee jatkaa soraistuksia ja
elinympäristökunnostuksia
puron
virtaalueilla vesistön alkuperäisen taimenkannan
lisääntymisen vahvistamiseksi.

Kalkinojan
alaosalla
oleva
kallio
voi
kuivina
syksyinä
toimia
vaellusesteenä.
Vaellusmahdollisuuksia tämän esteen ohitse
tulee parantaa.
Kalkinojan yläpuolisessa vesistössä tehtävät
ojitukset voivat vahingoittaa taimenkantaa. Sen
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Kuva 15. Syksyllä 2015 Kalkinojassa havaittiin kutevia taimenia. Kalat ovat haudanneet hedelmöitetyt mätijyvät pohjasoraan ja kaivuujälki erottuu vaaleana laikkuna pohjassa. Kuvaan on piiloutunut kaikkiaan neljä
pientä paikallista taimenta.

vuoksi mahdollisten ojitusten tarpeellisuutta ja
toteuttamistapaa tulee tarkastella kriittisesti.

Isonniitynoja ja Myllyniitynoja tarvitsevat
tarkemman kunnostussuunnitelman. Ison
niitynojan luonnonuomassa säilyneet alueet
ovat sinällään arvokkaita elinympäristöjä, mutta
etenkin lisääntymisalueita voidaan kunnostaa
alueiden soraistamisella. Myllyniitynojassa
ensisijaisia
soraistettavia
kohteita
ovat
Tampinkoski ja Kauashuhdan metsätien
kohdalla oleva koski. Myllyniitynojan latvoilla
olisi myös tarvetta lisätä valuma-alueen
vedenpidätyskykyä.

Isonniitynojaan ja Myllyniitynojaan tulee
ensisijaisesti
siirtoistutuksin
kotiuttaa
Kalkinojan taimenkanta. Siirtoistutuksille tulee
laatia erillinen suunnitelma. Siirtoistutuksiin
voidaan ryhtyä vasta, kun Kalkinoja taimenkanta
saadaan vahvistumaan. Alkuperäiskantaa tulee
varjella ja vahvistaa, vaikka vaellusyhteyksien
aukeamisen myötä alueelle tulee vaeltamaan
myös istutusperäisiä yksilöitä. █

Kuva 16. Isonniitynojaan laskevassa Myllyniityn
ojassa on kaksi koskialuetta. Puro oli tärkeä
lisääntymisalue Mustijoen alkuperäiselle taimenkannalle, mutta nykyisin taimenta ei enää
esiinny. Myllyniitynojaan tulee siirtoistuttaa alkuperäistä taimenkantaa Isonniitynojan vesistön
muista osista.
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Kuva 17. Grindängsbäcken saa
alkunsa Sipoon puolelta Mossakärrsbäcken -nimisenä purona.
Puro on pahoin perattu niin alaosan peltoaukeilla kuin latvaosan
metsissä. Puro on toipunut pahimmasta alennustilasta, mutta
latvoilla toteutetut ja suunnitellut
maanrakennushankkeet uhkaavat
jälleen heikentää puron tilaa. Meriyhteyden auettua Tyysterinkosken kalatien rakentamisen myötä
tulee puron merkitys vaelluskalojen lisääntymisalueena kasvamaan
merkittävästi. Pohjakartta sisältää Maan-

mittauslaitoksen aineistoa 2/2018.

3.2.2 Grindängsbäcken - Mossakärrsbäcken
Grindängsbäcken on Mustijoen suurimpia
sivupuroja. Se saa alkunsa Sipoon puolelta
Mossakärrsbäcken-nimisenä purona. Meren
läheisyys tekee purosta vaelluskalojen kannalta
erityisen
arvokkaan.
Grindängsbäckenissä
tiedetään aiemmin esiintyneen taimenta, joka hävisi
ympäristömuutosten takia. Kotiutusistutusten
tuloksena alueella on havaittu jälleen taimenten
luontaista
lisääntymistä.
Grindängsbäcken
ja Mossakärrsbäcken ovat huonossa tilassa.
Puron valuma-alueella on toteutettu laajoja
rakennushankkeita sekä muuta maankäyttöä,
joka on pilannut puroluontoa. Puro on toipunut
pahimmasta
alennustilasta,
mutta
uusia
maankäyttöön liittyviä hankkeita on suunnitteilla.
Jos puron tilaa ei jälleen heikennetä, siitä voi tulla
merkittävä lisääntymisalue vaelluskaloille.
Grindängsbäckenin ja Mossakärrsbäckenin tila
on ollut erittäin huono. Grindängsbäckenin
alajuoksun peltoalueilla puro on sekä perattu että
oikaistu ja latva-alueilla Mossakärrsbäcken on
suurelta osin kaivettu metsäojaksi. Puron veden
laatu on kärsinyt myös Sipoon Mömossenin
kaatopaikan suotovesistä.
Puron

valuma-alueen

latvoilla

tehdyissä

metsätaloustoimissa ei ole otettu huomioon
puroluontoa. Grindängsbäckenin alajuoksulla
taimenen elinympäristöt ovat pääosin hävinneet
ja vaellusmahdollisuudet ovat heikentyneet
perkauksen ja uoman umpeenkasvun takia.
Puroa uhkaa myös laaja kallion louhintahanke
hieman Myllykosken yläpuolella.
Melko
heikosta
nykytilasta
huolimatta
Grindängsbäcken ja sen latvaosa Mossa
kärrsbäcken muodostavat yhden kolmesta
merkittävästä
sivupurosta
Mustijoen
alajuoksulla.
Grindängsbäckenin
merkitys
korostuu, kun Tyysterinkosken kalatie palauttaa
puron meriyhteyteen.
Grindängsbäckenissä tiedetään esiintyneen
aikoinaan taimenta. Meritaimen on noussut
reilun seitsemän kilometrin etäisyydellä joesta
sijaitsevalle Myllykoskelle.

Grindängsbäckeniin aloitettiin taimenen mätiistutukset vuonna 2005. Istutuksia on viime
vuosina tehty melko säännöllisesti ja ne ovat
onnistuneet hyvin. Vuonna 2014 Myllykosken
alueelta saatiin ensimmäisen kerran varmuudella
taimenen luonnonpoikasia. Taimenten on
havaittu levittäytyneen myös koskialueelta
ylävirtaan Mossakärrsbäckeniin.
Taimenen lisääntymisedellytyksiä on parannettu
kunnostamalla Myllykosken aluetta. Luontaisia
kutusoraikoita on puhdistettu vuonna 2013 ja
alueelle on tuotu lisää soraa vuonna 2015.
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Toimenpidesuositukset
Grindängsbäckenin alajuoksun peltoalueilla
mahdollisesti
tulevaisuudessa
tehtävät
uoman muokkaamistoimet tulee toteuttaa
luonnonmukaisen peruskuivatuksen menetel
min. Hyvänä esimerkkinä toimii Sipoon
Ritobäcken, jossa on pystytty onnistuneesti
yhdistämään maatalouden ja puroluonnon
tarpeet.
Peltoalueen ja Myllykosken välillä on perattuja
kovapohjaisia puro-osuuksia, jotka voidaan
kunnostaa taimenen lisääntymis- ja elinalueeksi.

Taimenet ovat levittäytyneet luontaisesti
Mossakärrsbäckeniä
ylävirtaan,
joka
kertoo siitä, että Myllykosken yläpuolinen
alue soveltuu jo nykyisellään taimenten

elinalueeksi. Mossakärrsbäckenin uomaan
kohdistuvista haitallisista toimenpiteistä tulee
tulevaisuudessa pidättäytyä. Myllykosken ja
Högforsmossenin välisellä osuudella tulee
toteuttaa elinympäristökunnostuksia ja soraistaa
kutupaikkoja.

Mossakärrsbäckenin valuma-alueen latvoille
kohdistuvan rakentamisen yhteydessä on
tärkeää huolehtia hulevesien käsittelystä ja
viivyttämisestä. Alueelle tulisi jäädä myös
riittävästi metsiä ja soita, jotka tasaavat
virtaamia. Erityisesti Sipoon ja Porvoon rajalla
oleva osin ojittamattomana säilynyt arvokas
Flymossen (Salminen 2010) on tärkeää säilyttää
rakentamattomana.
Suon
ennallistaminen
hyödyttäisi alapuolista vesistöä. █

Kuva 18. Istutusten ja pienimuotoisten kunnostusten avulla taimen on vuosikymmenten jälkeen onnistunut
lisääntymään Mossakärrsbäckenin alajuoksulla sijaitsevassa Myllykoskessa.
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Kuva 19. Vekkoski on Mustijoen suurin
vapaa koski Porvoossa. Pohjakartta sisältää

Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.

3.2.3 Boenkoski (Häihänkoski) ja Vekkoski
Vekkosken ympärillä on hienoja kalliorantoja
ja maisemallisesti koskialue on yksi Mustijoen
hienoimmista. Koskialueen niskalla on uimaranta.
Vekkoskeen on mahdollista kunnostaa pieniä
poikastuotantoalueita
vaelluskaloille,
mutta
ensisijaisesti koskea tulee kehittää kalastus- ja
virkistyskohteena.
Vekkoskeksi kutsuttu koskialue koostuu kahdesta
koskesta: Vekkoskesta ja lyhyen välisuvannon

jälkeen jatkuvasta Boen- eli Häihänkoskesta.
Vekkosken niskalla on uimaranta. Koskialueen
ympärillä
on
hienoja
kalliorantoja
ja
maisemallisesti koskialue on yksi Mustijoen
hienoimmista. Vekkoskeen on mahdollista
kunnostaa
pieniä
poikastuotantoalueita
vaelluskaloille, mutta ensisijaisesti aluetta tulee
kehittää kalastus- ja virkistyskohteena.
Vekkoski on suurelta osin kalliopohjainen ja
kosken yläosalla on jyrkkä kalliokynnys. Kynnys
ei ole ollut ainakaan luontainen vaelluseste.
1900-luvun alkupuolella kyläläiset näkivät

Kuva 20. Vekkoski ympäristöineen soveltuu monenlaiseen virkistyskäyttöön, mutta alueen käyttö virkistystarkoituksiin on nykyisellään vähäistä uimarantaa lukuunottamatta.
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meritaimenia, jotka nousivat kallioita pitkin poikasia tavattiin koskesta istutusten jälkeisinä
ohuen vesikalvon päällä lammikoista toisiin vuosina, mutta Tyysterinkosken pato on estänyt
(Segerstråle 1939c). Kalliokynnyksen päällä sukukypsien emojen paluun merestä.
molemmin puolin jokea on jäänteitä kosken
partaalla sijainneista myllyistä.
Toimenpidesuositukset
Pienen välisuvannon jälkeen on vielä
toinen vuolas kalliopohjainen koski, jota on Vekkoski on merkittävä virkistysalue. Kosken
kutsuttu Boenkoskeksi. Alemmalla koskella kalastusta ei ole järjestetty, koska osakaskunnat
on muinoin sijainnut Boen kartanon mylly. eivät ole toiminnassa. Koski tulisi liittää
Vekkosken ja Boenkosken muodostamalla osaksi Mustijoen yhtenäistä viehelupaa ja
koskikokonaisuudella on välisuvanto mukaan järjestää ongintamahdollisuuksia kosken ylä- ja
lukien pituutta noin 250 metriä.
alapuolelle.
Vekkoskeen on istutettu mäti-istutuksin lohta Koskeen
tulee
kunnostaa
kutuja
vaelluskaloille.
vuosina 2009-2012 ja taimenta vuosina 2005 ja poikastuotantoalueita
2009. Vuonna 2012 istutettiin kosken yläpuolelle Kunnostussuositukset on esitetty liitteessä 3. █
2-vuotiaita lohen vaelluspoikasia. Lohen

Kuva 21. Bastängsbäcken saa alkunsa Sipoon Vermijärvestä ja siihen laskee myös Pornaisten Niinijärvi.

Kuva 22. Perattua koskea Porvoon Bastängsbäckenissä.

3.2.4 Bastängsbäcken – Ämmäjoki

alkuperäisessä
polveilevassa
uomassaan,
muuten uomat ovat suoraksi perattuja ojia.
Puron alajuoksulla on pieni koskialue, josta
noin puolet on perattu ja niskaa on madallettu.
Vermijärven alapuolella puron yläjuoksulla on
toinen vähävetinen koskialue, mutta se sijaitsee
eristyksissä pelto-osuuksien takana. Myös
Niinijärvestä laskevassa purossa on pieni koski,
mutta se kuivuu ajoittain.

Pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.

Sipoon
Vermijärvestä
alkunsa
saava
Bastängsbäcken on valuma-alueeltaan huomattava
sivupuro. Peltovaltaisen vesistön alajuoksulla
on perattu koskialue, johon on kokeellisesti
istutettu taimenta. Istutustulokset eivät olleet
erityisen hyviä, mutta meriyhteyden auetessa puro
kannattaa ottaa uuteen tarkasteluun.
Bastängsbäcken eli Ämmäjoki saa alkunsa
Sipoon Vermijärvestä ja siihen laskee myös
Pornaisten Niinijärven laskupuro. Puro kerää
vetensä pääosin peltoalueilta.
Bastängsbäckenin

alajuoksu

on

säilynyt

Bastängsbäckenin alajuoksun koskeen on tehty
kokeellisia taimenistutuksia vuosina 20122013. Koekalastuksissa saatiin vain muutamia
poikasia, joten istutuksista on toistaiseksi
luovuttu. Puron yleistila on saatava ensin
kohentumaan vesiensuojelutoimin, ennen kuin
taimen voi menestyä purossa. █
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Kuva 23. Niinikoski sijaitsee melko
etäällä yleisistä kulkureiteistä ja
ranta on kesämökkien pihamaata.
Koski sopii paremmin poikastuotantoalueeksi kuin kalastuskohteeksi.
Pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.

3.2.5 Niinikoski
Niinikoski on merkittävä koskialue vaelluskalojen
poikastuotannon kannalta. Kosken ja meren
välissä on vain yksi voimalaitos. Niinikoski on
riittävän laaja toimimaan eri-ikäisten lohikalojen
elinalueena. Loivaan ja kivikkoiseen koskeen
on mahdollista kunnostaa runsaasti kutu- ja
poikastuotantoaluetta.
Niinikosken pituus on noin 130 metriä. Koski on
melko loiva ja kivikkoinen. Niinikoski on perattu
siten, että vesi on erityisesti yläosalla keskitetty
kapeaan ja vuolaaseen uomaan. Kosken reunoilla
on joesta perattuja kiviä ja länsipuolelle on jäänyt
leveä tulvatasanne.
Niinikoskeen on istutettu mäti-istutuksin lohta
vuosina 2009-2012 ja taimenta vuonna 2009.
Koekalastuksissa saatiin vuolaasta koskesta vain

yksittäisiä poikasia, mikä johtunee huonoista
pienpoikasympäristöistä.

Niinikoski kuuluu kalastusalueen yhteislupaalueeseen. Sijainniltaan se on kuitenkin melko
eristynyt kalastajia ajatellen ja kosken länsiranta
on asuttua.
Toimenpidesuositukset

Koski tulee kunnostaa vaelluskalojen kutu- ja
poikastuotantoalueeksi. Kunnostussuositukset
on esitetty liitteessä 3.

Kosken toinen ranta on kesämökkien pihapiiriä,
eikä koski siitä syystä sovi erityisen hyvin
kalastuskohteeksi. █

Kuva 24. Niinikoski on perattu siten, että osa vanhasta koskesta on kuivaa tulvarantaa.
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3.2.6 Itälänkoski (Alikoski) ja Laukkoski
(Lövkoski)
Itälänkoski ja Laukkoski sijaitsevat noin puolen
kilometrin
etäisyydellä
toisistaan,
mutta
muodostavat yhtenäisen virtavesikokonaisuuden.
Itälänkoski on ennen kaikkea merkittävä
virkistysalue. Laukkoskessa on voimalaitospato,
joka muodostaa täydellisen nousuesteen. Kalan
nousu edellyttää padon purkamista tai kalatien
rakentamista padon yhteyteen.
Varsinaisen Itälänkosken pituus on reilut sata
metriä. Hieman kosken yläpuolella on lisäksi noin
30 metriä pitkä virtaava kapeikko. Itälänkoski
on lähes kokonaan kalliopohjainen. Kosken
partaalla on pieni pysäköintipaikka ja kosken
rantaan on tehty kyläläisten toimesta tanssilava
kesäjuhlia varten.

Laukkoski on alun perin koostunut kahdesta
eri
koskesta:
Vanha-Myllykoskesta
ja
Kartanonkoskesta. Alkuperäisen koskialueen
yläosa on peittynyt patoaltaaseen. Padon
alapuoliseen
pääosin
kalliopohjaiseen
luonnonkoskeen virtaa vettä vain suurempien
virtaamien aikana. Muulloin vesi juoksutetaan
voimalaitoksen turbiinien kautta.
Itälänkoskessa on hyvin vähän vaelluskalojen
poikastuotantoalueeksi
soveltuvaa
pintaalaa, sillä avoimet ja suojattomat kalliopohjat
soveltuvat
huonosti
pienille
poikasille.

Kuva 25. Peruskartoissa Alikoskeksi nimetty koski
tunnetaan paikallisten keskuudessa Itälänkoskena.
Hieman ylävirrassa sijaitsee Laukkosken voimalaitos.
Pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.

Itälänkosken yläpuolinen kapeikko omaa
paremmat mahdollisuudet poikastuotantoon.
Osan vuodesta kuivillaan oleva Laukkoski ei
sovellu nykyisellään lainkaan vaelluskalojen
poikastuotantoon.
Laukkosken voimalaitokselle ei ole tällä hetkellä
määrätty kalataloudellisia velvoitteita, mutta
on myös epäselvää, onko nykymuotoiselle
voimalaitostoiminnalle ylipäänsä olemassa lain
edellyttämää lupaa (mm. Kosunen & Mikkola
2017).
Laukkosken

voimalaitoksen

niin

sanottu

Kuva 26. Itälänkoski on suosittu virkistyskohde. Kalliopohjaisessa koskessa ei ole kovin paljon poikastuotantoon soveltuvaa aluetta, mutta esimerkiksi kuvan etualan uittokanava tulee kivetä luonnonmukaiseksi.
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katkokäyttö haittaa erityisesti Itälänkosken
virkistyskäyttöä ja rajoittaa myös kalaston
menestymismahdollisuuksia ainakin Niini
kos
kelle saakka (kuva 27).
Koskiin on istutettu lohen vaelluspoikasia
vuonna 2010. Alueelle ei ole tehty viime vuosina
muita kalaistutuksia.
Paikalliset
asukkaat
kalastavat
koskilla
vanhasta tottumuksesta, vaikka kosket kuuluvat
nykyisin erityislupa-alueeseen ja Laukkosken
voimalaitoksen alapuolella on kalastuslain
mukainen rajoitusalue.
Toimenpidesuositukset

Laukkosken voimalaitoksen yhteyteen tulee
rakentaa luonnonmukainen kalatie, jonka kautta
on johdettava jatkuvasti vettä voimalaitoksen
ohi.

Voimalaitoksen yhteydessä tulee varmistaa myös
teknisin ratkaisuin, että alavirtaan vaeltavat
kalat, kuten lohikalojen vaelluspoikaset ja
ankeriaat ohjautuvat turvallisesti kalatiehen
voimalaitoksen sijaan.
Voimalaitoksen
käytössä
tulee
luopua
alivirtaamien aikaisesta katkokäytöstä, joka
katkaisee joen virtaaman hetkellisesti kokonaan.

Toimenpiteet kalojen vaellusmahdollisuuksien
parantamiseksi on esitetty tarkemmin liitteessä
3.
Mikäli voimalaitostoiminta ei ole enää jatkossa
kannattavaa kalatien kustannukset ja käyttö
huomioiden, tulee tarkastella mahdollisuutta

Kuva 27. Laukkosken voimalaitoksen katkokäyttö aiheuttaa alapuolisilla koskilla ajoittain äkillisen kuivumisen, joka aiheuttaa haittaa virkistyskäytölle ja
on erittäin haitallista kalastolle.

purkaa pato ja vapauttaa patoaltaaseen
hautautunut pidempi luonnonkoski.

Itälänkosken ja sen yläpuolisen virta-alueen
pienimuotoinen kunnostaminen vaelluskalojen
kutuja
poikastuotantoalueeksi
tulee
ajankohtaiseksi, kun Tyysterinkosken kalatie
valmistuu.

Uuden kalastuslain asettamista ehdoista tulee
saada tietoa paikallisille asukkaille ja pyrkiä
järjestämään koskien kalastus yhteistyössä
paikallisten tahojen kanssa.
Kunnostussuositukset on esitetty liitteessä 3. █

Kuva 28. Laukkosken maisema voi toisten silmään olla idyllinen, mutta sen aiheuttama haitta kalastolle on
merkittävä. Jos voimalaitoksen poistaisi käytöstä ja purkaisi padon, virtaisi kallioilla taas vettä myös kesäaikaan. Myös padon yläpuolelta paljastuisi veden peittämä luonnonkoski.
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3.3 Laukkoski – Lahankoski
3.3.1 Vuoteenkoski (Vähäkoski)
Vuoteenkoski on lyhyehkö, vajaan 50 metrin
pituinen kivi- ja kalliopohjainen virtapaikka. Koski
ei ole ensisijaisesti kunnostettavien kohteiden
joukossa, mutta kalateiden rakentamisen myötä
myös Vuoteenkosken tarjoama poikastuotantoala
tulee hyödyntää.
Pornaisten kirkonkylän lounaispuolella oleva
Vuoteenkoski sijaitsee vajaat kolme kilometriä
ylävirtaan Laukkosken padosta. Vuoteenkoski
on vajaan 50 metrin pituinen peratttu kivi- ja
kalliopohjainen virta-alue.
Vuoteenkoski kuuluu muiden Pornaisten
koskien
tapaan
Mäntsälän-Pornaisten
kalastusalueen erityislupa-alueeseen. Koski
sijaitsee kuitenkin asutuksen puristuksessa eikä
alueelle ole myöskään tehty kalaistutuksia, joten
kalastajamäärät lienevät vähäisiä.

Vuoteenkosken kalasto tunnetaan heikosti, sillä
sitä ei ole koskaan sähkökalastettu.

Kuva 29. Vuoteenkoski sijaitsee Laukkosken ja Pornaisten kirkonkylän koskien puolivälissä. Pohjakartta
sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.

Toimenpidesuositukset
Vuoteenkoski tulee kunnostaa, vaikka koski ei
olekaan kiireellisimpien kunnostuskohteiden
joukossa. Ennen kunnostusta koski tulee myös
sähkökoekalastaa sen kalaston nykytilan
selvittämiseksi.
Kosken molemmat rannat ovat asuttuja,
eikä koski siitä syystä sovi erityisen hyvin
kalastuskohteeksi. █

Kuva 30. Vuoteenkoski on alle 50 metrin pituinen koski. Pinta-alaa on melko vähän, mutta kalateiden rakentamisen myötä kaikki vaelluskalatuotantoon soveltuva koskipinta-ala tulee hyödyntää. Vuoteenkosken partaalla
on pihoja ja yleiset kalastusmahdollisuudet ovat siitä syystä huonot.
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Kuva 31. Pornaisten kirkonkylän tuntumassa sijaitsee kolme Mustijoen merkittävää koskea, jotka ovat Kirveskoski, Myllykoski ja Karjakoski. Pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.

3.3.2 Kirveskoski, Myllykoski (Hevosenselänkoski) ja Karjakoski
Pornaisten kirkonkylän tuntumassa sijaitsevat
Kirveskoski, Myllykoski ja Karjakoski muodostavat
merkittävän kokonaisuuden. Kaikkia kolmea
koskea on perattu ja ne vaativat perusteellisen
kunnostuksen
toimiakseen
vaelluskalojen
lisääntymisalueena. Taajama-alueella sijaitsevien
koskien
virkistyskäyttömahdollisuudet
ovat
erinomaiset, mutta nykyisin lähes hyödyntämättä.
Kirveskoski on noin sadan metrin pituinen
kivikkoinen koski. Koskessa on kaksi uomaa,
joista itäpuolinen on perattu ja läntinen on lähes
luonnontilassa. Uomat erottaa kaksi saarta, joista
ylempi on muodostunut lähinnä perkauskivistä.

Myllykosken pituus on reilut sata metriä. Kosken
yläosat ovat kalliota ja kosken keskivaiheilla
on melko jyrkkä ja vuolas köngäs. Myllykosken
kivikkoinen alaosa on perattu. Pääuomasta
erkanee sen länsipuolelle monihaarainen sivuuomasto. Lähes luonnontilaisena säilyneet
sivu-uomat ovat kosken parasta lohikalojen
poikasaluetta. Uomaston suulle rakennettu
ohjauspato
kuitenkin
aiheuttaa
näiden
kuivumisen vähällä virtaamalla.

Karjakosken virta-alueen kokonaispituus on
noin 200 metriä, josta 150 metriä on yhtenäistä

louhikkoista koskea. Kosken perkauksessa
vesi on keskitetty kapeaan uomaan ja kosken
alaosalla levittäytyy leveä tulvakaistale, joka on
valtaosan vuodesta kuivilla.

Kirveskoskeen on istutettu vuoden 2005
jälkeen taimenta ja lohta mätijyvinä useita
kertoja. Koekalastusten perusteella istutukset
eivät kuitenkaan ole olleet onnistuneita.
Kirveskoskessa on paikoin ulkoisilta puitteiltaan
hyvää aluetta, mutta ilmeisesti sielläkin
kosken rakenne suosii muuta kalastoa, jonka
runsaslukuisuus
on
estänyt
lohikalojen
pienpoikasia menestymästä koskessa.
Myllykoskeen ja Karjakoskeen aloitettiin
taimenen mätijyväistutukset vasta vuonna 2016.
Vuoden 2016 sähkökalastuksessa Myllykoskesta
saatiin poikasia kaikkein suojaisimmilta osilta
koskea. Karjakoskessa ensimmäinen istutus
ei vaikuttanut onnistuneen. Istutustulosten
perusteella perkaukset keskittävät molempien
koskien
veden
siten,
että
lohikalojen
pienpoikasille ei juurikaan jää riittävän suojaisia
elinympäristöjä.
Pornaisten kirkonkylän kosket ovat jo vuosia
kuuluneet Mäntsälän-Pornaisten kalastusalueen
erityislupa-alueeseen. Kirjolohia ei kuitenkaan
juuri ole istutettu koskiin ennen vuotta 2017.
Tuolloin tehdyt istutukset lisäsivät alueen
kalastajamäärää.
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Toimenpidesuositukset
Pornaisten kirkonkylän koskissa on
vaelluskalojen
poikastuotantoon
soveltuvaa
koskipinta-alaa
lähes
hehtaarin verran, joka on merkittävä
osuus meren ja Lahankosken patojen
välissä kalateiden avulla saavutettavissa
olevasta Mustijoen koskipinta-alasta.
Kaikki kolme koskea tulee kunnostaa
perusteellisesti vaelluskalojen kutu- ja
poikastuotantoalueeksi.
Sijaintinsa puolesta kosket muodostavat
erinomaisen
lähikalastuskohteen.
Kunnostettuina kosket tarjoavat hyvät
kalastusmahdollisuudet.

Kirjolohi-istutuksia on suositeltavaa
kohdentaa kaikille kolmelle koskelle,
jotta kalastuspaine ja virkistyskäyttö
jakautuisi entistä tasaisemmin koko
alueelle.

Kuva 32. Kirveskosken toinen puoli on säilynyt melko luonnontilaisena, mutta sinne virtaa vain pienempi osa vedestä.

Pidemmällä aikavälillä ja koskien
kunnostamisen
myötä
koskien
vetovoimaisuus kalastuskohteina tulee
perustua ensisijaisesti luonnonvaraisiin
kalalajeihin, ympäristön viihtyisyyteen
ja koskien hyvään saavutettavuuteen.
Kulkuyhteyksiä
koskille
tulee
parantaa. Hyvät polut, opasteet ja
pysäköintipaikat palvelisivat kalastajien
lisäksi muitakin virkistyskäyttäjiä.
Kunnostussuositukset
on
esitetty
liitteessä 3. █

Kuva 33. Myllykoski on osin kalliopohjainen, mutta kunnostamalla sinne saa runsaasti pienpoikasalueita.

Kuva 34. Karjakoski on muiden koskien tapaan perattu ja vesi on keskitetty tukinuittoa varten joen keskelle. Tulvasuojelulle perkauksilla ei ole merkitystä, sillä joki virtaa syvässä laaksossa kosken kohdalla ja sen yläpuolella.
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3.3.3 Lahankosket
Lahankosket muodostuvat kolmesta eri koskesta.
Näistä kaksi alinta on helposti kunnostettavissa
vaelluskalojen kutu- ja poikastuotantoalueeksi.
Varsinaisessa Lahankoskessa on voimalaitos ja
kaksi täydellistä nousuestettä. Lahankoskeen tulee
rakentaa kaksi erillistä kalatietä, mutta kosken
alaosa voidaan kunnostaa poikastuotantoalueeksi
jo ennen kalateiden rakentamista.
Lahantien sillan kohdalla sijaitsee vajaan sadan
metrin pituinen, osin kalliopohjainen koski.
Lahantienkoskea on perattu ja kapeaan uomaan
ohjattu virtaus on melko vuolas.
Puoli kilometriä Lahantien sillasta ylävirtaan
sijaitsee pieni, parinkymmenen metrin pituinen
koski. Kivi- ja kalliopohjainen koski on perattu
niin, että perkauskivistä on kasattu suurehko
saari alueen keskelle.

Varsinaisen Lahankosken kokonaispituus on noin
300 metriä. Alin kolmannes on voimalaitoksen
purkukanavaa, josta on perattu kiviä pois. Toinen
kolmannes on suurelta osin kalliopohjaista
koskea, johon johdetaan voimalaitoksen
lupaehtojen mukaisesti vettä vähintään 0,2 m3/s.
Tällä alueella veden virtausta on ohjailtu siten,
että pienillä virtaamilla kosken sivussa oleva
Patalampi ei ole yhteydessä jokeen. Kaloilla on

Kuva 35. Lahankosket muodostuvat kolmesta
erillisestä koskesta. Ylimmässä ja laajimmassa
koskessa on voimalaitos ja kaksi vaellusestettä.

Pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.

Kuva 36. Alin Lahankoskista on vajaan sadan metrin pituinen. Kunnostettuna koski soveltuu hyvin poikastuotantoalueeksi ja kalastukseen.
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Kuva 37. Keskimmäinen Lahankoski on lyhyt, mutta purkamalla kuvassa etualalla näkyvän saarekkeen kivet
takaisin koskeen, voidaan kosken pituutta ja pinta-alaa kasvattaa.

mahdollisuus nousta alueen yläosaan, missä on
vastassa korkea kaksiosainen betonipato.

Lahankosken ylin kolmannes on osittain
voimalaitoksen säännöstelyallasta, jossa veden
pinnan taso vaihtelee. Kosken niskalla on noin
kolme metriä korkea pystysuora kallioseinämä,
joka
muodostaa
toisen
vaellusesteen
Lahankoskessa. Meijerintien silta ylittää kosken
sen yläosalla.

Lahan alimpaan koskeen eli Lahantienkoskeen
on vuosina 2009-2012 istutettu kertaalleen
taimenta ja lohta mätijyvinä sekä kerran
1-vuotiaita lohia. Kahteen ylempään Lahan
alueen koskeen ei ole tehty kalaistutuksia.

Lahan alueen kahdessa alemmassa koskessa
saa kalastaa kalastusalueen yhtenäisluvalla.
Varsinaisessa Lahankoskessa kalastus ei ole
voimalaitoksen ja patojen takia sallittua.

Kuva 38. Varsinaisen Lahankosken keskivaiheilla on voimalaitoksen pato. Tähän asti vaelluskalojen nousu
tulee mahdollistaa pikaisesti. Lahankosken ja yläpuolisen Halkiankosken kalatiet joutuvat vielä odottamaan.
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Kuva 39. Lahankosken niskalla on kalliopohjainen putous, joka on toinen vaelluseste Lahankoskessa. Kuvan
oikean reunan loivempaan kohtaan voidaan rakentaa kalatie.

Toimenpidesuositukset

3.4 Lahankoski – Halkiankoski

Lahan alueen kaksi alinta koskea tulee kunnostaa
vaelluskalojen kutu- ja poikastuotantoalueeksi.

3.4.1 Halkiankoski

Varsinaisen Lahankosken alaosa tulee kunnostaa
vaelluskalojen kutu- ja poikastuotantoalueeksi.
Myös
Lahankosken
keskiosa
voidaan
kunnostaa, koska sinne johdetaan jatkuva
virtaus voimalaitoksen ohi. Kosken keskiosa on
kuitenkin nykyisellään vaikeasti kaivinkoneella
saavutettavissa, joten kunnostus on suositeltavaa
tehdä vasta kalatierakentamisen yhteydessä.
Vaellusmahdollisuuden saaminen Lahankosken
ohitse edellyttää kahden kalatien rakentamista
kosken yläosaan. Kallioiden ympäröimässä
koskessa muut kuin tekniset kalatieratkaisut
tuskin ovat mahdollisia.
Lahankosken kalateiden rakentaminen kytkeytyy
Halkiankosken kalatien rakentamiseen, sillä
Lahankosken kalatiet eivät yksinään vapauta
juurikaan lisääntymisalueita vaelluskaloille.
Laajempia poikastuotantoalueita sijaitsee vasta
Halkiankosken yläpuolella.

Voimalaitoksen yhteydessä tulee varmistaa myös
teknisin ratkaisuin, että alavirtaan vaeltavat
kalat, kuten lohikalojen vaelluspoikaset ja
ankeriaat ohjautuvat turvallisesti kalatiehen
voimalaitoksen sijaan.
Kunnostussuositukset Lahantienkoskesta
Lahankoskesta on esitetty liitteessä 3. █

ja

Halkiankosken putous on ollut luonnontilassa
Etelä-Suomen korkeimpia. Nykyisin putous on
voimalaitosrakenteiden välissä ja putoukseen
virtaa vettä vain suuremmilla virtaamilla.
Halkiankoskessa ei juurikaan ole lohikaloille
soveltuvaa elinaluetta, sillä putouksen rinnalla
olevaan itäiseen koskiuomaan päästetään
vettä vain satunnaisesti ohijuoksutuksina.
Vaellusmahdollisuus padon ohitse ylävirtaan
voidaan toteuttaa pitkällä luonnonmukaisella
ohitusuomalla tai teknisellä kalatiellä.
Halkiankosken läntiseen haaraan, korkean
putouksen päälle on rakennettu teräsluukku
ohjaamaan vettä voimalaitokseen. Putoukseen
päästetään vettä vain suuremmilla virtaamilla.
Voimalaitoksen
purkuvedet
lasketaan
länsihaaraan, jossa on voimalan alapuolella noin
sata metriä kivi- ja kalliopohjaista purkukanavaa.

Kosken itäiseen haaraan johdetaan vain
ajoittaisia tulvavesiä ja uoma on enimmäkseen
kuivillaan. Itähaaran yläosassa padon alapuolella
on jyrkkä kallio-osuus. Uoma jatkuu kivikkoisena
koskena, jota voidaan hyödyntää osana kalojen
nousureittiä. Itähaaran vedet laskevat kosken
alla olevaan välilampeen. Lammen vedet
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laskevat pienestä kapeikosta samaan laajempaan
alasuvantoon kuin voimalaitoksen purkuuomana toimiva läntinen haara.

Halkiankoskeen ei ole tehty kalaistutuksia, sillä
koski ei nykyisellään tarjoa soveltuvia elinalueita
lohikaloille. Halkiankoskessa ei myöskään ole
luvallista tai edes mahdollista kalastaa. Kosken
yläpuolella kalastajia ilmeisesti käy.
Toimenpidesuositukset

Kalojen nousu Halkiankosken ohitse voidaan
toteuttaa luonnonmukaisella ohitusuomalla
tai teknisellä kalatiellä. Luonnonmukainen
ohitusuoma on suositeltavampi ratkaisu,
sillä se toimii myös vaelluskalojen kutu- ja
poikastuotantoalueena.

Molemmissa tapauksissa kalatie sijoitetaan
kosken itäiseen haaraan, joka laskee sen Kuva 40. Halkiankoskessa on kaksi haaraa. Itäinen
alla olevaan välilampeen. Lammen vedet haara laskee kosken sivulla olevaan lampeen, mutta
laskevat melko etäälle voimalaitoksesta, joten sinne juoksutetaan vettä vain ajoittain. Pohjakartta sisälkalatierakentamisen yhteydessä tulee selvittää, tää Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.
voidaanko lammen ja läntisen haaran välissä
olevaan maakannakseen puhkaista uoma, jolla ankeriaat ohjautuvat turvallisesti kalatiehen
kalatien suu saadaan lähemmäksi voimalaitosta. voimalaitoksen sijaan. Toimenpiteet kalojen
Voimalaitoksen yhteydessä tulee varmistaa myös vaellusmahdollisuuksien parantamiseksi on
teknisin ratkaisuin, että alavirtaan vaeltavat esitetty tarkemmin liitteessä 3. █
kalat, kuten lohikalojen vaelluspoikaset ja

Kuva 41. Halkiankosken voimalaitos alhaisen virtaaman aikana. Luonnonputoukseen virtaa vettä vain suurten virtaamien vallitessa.
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3.5 Halkiankoski – Sulkavanjärvi
3.5.1 Nummistenkoski
Nummistenkoski on yksi kolmesta suuresta
koskesta Mustijoen yläjuoksulla Mäntsälässä.
Kosken niskalla on ränsistynyt myllypato ja
uittorakenteita. Nummistenkoskessa on melko
luonnontilaisena säilyneitä osia, mutta myös
kunnostustarvetta. Koski on suosittu kalastus- ja
virkistyskohde.
Nummistenkoskella on pituutta noin 250 metriä.
Kosken yläosalla on kalliopohjia, mutta valtaosa
koskesta on louhikkoa ja kivikkoa. Koskea
on paikoitellen perattu ja alivirtaamilla vesi
keskittyy kapeahkoon uomaan.

Joen itäranta on yksityistä pihamaata. Länsiranta
on juuri siirtynyt kunnalta yksityiseen
omistukseen, mutta rantaan jää yleisessä
käytössä oleva kulkuyhteys kosken alla olevalle
pienelle uimarannalle.
Kosken niskalla oleva vanha pato on aiheuttanut
monenlaista vaivaa eri tahoille. Pato ei ole aivan
täydellinen este kalojen vaellukselle, mutta
selkeä haittatekijä. Patoon kertyvät roskat ja jäät

Kuva 42. Numminen kylä on rakentunut kosken ympärille. Pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.

aiheuttavat tulvimista yläpuolella. Osa padon ja
uittorännien betonirakenteista on sortunut.

Nummistenkoski on suosittu kalastuskohde,
johon istutetaan pyyntikokoista kirjolohta.
Koskeen on istutettu myös Mäntsälän
jätevedenpuhdistamon velvoitevaroilla harjusta
ja toutainta, joita tavattiin istutusten jälkeisissä
sähkökalastuksissa vuosina 2004 ja 2009.
Taimenta Nummistenkoskeen on istutettu
mätijyvinä vuosina 2005, 2006 ja 2018. Vuoden
2013 yhteistarkkailun sähkökalastuksissa ei
tavattu näitä istutettuja lajeja.

Kuva 43. Nummistenkoski on säilyttänyt osan luonnonmukaisesta ilmeestään, vaikka perkauksia onkin tehty.
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Kuva 44. Nummistenkosken
ränsistynyt
pato vaikeuttaa tarpeettomasti kalojen
liikkumista
ja patoaukot
tukkeutuvat helposti
roskasta. Pato
tulee purkaa
ainakin osittain ja luonnonmukaistaa
kosken niska.

Toimenpidesuositukset
Nummistenkosken padon muodostama este
kalojen vaelluksille tulee poistaa nousua
helpottavien rakenteiden avulla ja purkamalla
patoa osittain. Kosken yläpuolista vedenpintaa ei
kuitenkaan tule laskea, vaan pienillä virtaamilla

veden korkeuden tulee säilyä nykyisellään
virkistyskäytön ja ympäristön säilymisen vuoksi.
Koski tulee kunnostaa vaelluskalojen kutu- ja
poikastuotantoalueeksi. Kunnostussuositukset
on esitetty liitteessä 3. █

Kuva 45. Nummistenkosken yläosalla virtaus on keskittynyt kapeaan uomaan. Palauttamalla reunoilta kiviä
vesiuomaan voidaan vesipinta-alaa levittää laajemmaksi sekä kalojen, että kalastajien hyödyksi.
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3.5.2 Lukkokoski
Lukkokoski on Mustijoen pisin yksittäinen koski ja
erityisesti kosken alaosat ovat säilyneet suhteellisen
luonnontilaisena. Koski on suosittu kalastuskohde,
sillä sinne istutetaan pyyntikokoista kirjolohta.
Vuonna 2017 koskeen istutettiin myös taimenta
mätijyvinä sekä kunnostettiin kutusoraikkoja ja
poikasaluetta.
Lukkokosken pituus on kokonaisuudessaan yli
300 metriä. Kosken yläosat ovat vuolaampien
kynnysten ja hidasvirtaisten välisuvantojen
vuorottelua. Kynnyksiin on perattu aukkoja
tukinuiton tai tulvasuojelun takia. Kosken alempi
osa on nopeammin virtaavaa ja louhikkoista,
mutta ei kuitenkaan erityisen jyrkkää. Kosken
alaosalla on poikasalueiksi hyvin soveltuvia sivuuomia, mutta alimmilla virtaamilla sivu-uomat
voivat kuivua.
Kosken rannat ovat metsää. Itäpuoli on
virkistyskäytössä ja sinne on pääsy moottoritien
varressa olevan Tuuliruusun huoltoaseman
kautta. Länsirannalla kosken niskalla on
Hirvihaaran kartanohotellin aluetta. Kosken

Kuva 46. Lukkokosken rannat ovat virkistysaluetta.
Koskelle pääsee Tuuliruusun huoltoaseman kautta.
Pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.

alaosalla myös länsiranta on kalastukseen
sopivaa, mutta sinne on huonot kulkuyhteydet.
Syksyllä
2017
kunnostettiin
koskeen
kutusoraikkoa kosken keskivaiheilla olevan
saaren kohdalle. Saaren sivussa olevaa perattua
koskea kivettiin uudelleen reunoilta saaduilla
kivillä noin 40 metrin matkalla.

Kuva 47. Lukkokosken yläosalla kivikot ja suvannot vuorottelevat ja alue soveltuu kalastamiseen. Reunoille
perattuja kivikoita tulee kuitenkin purkaa ja palauttaa koskea luonnonmukaisempaan tilaan.
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Kuva 48. Lukkokoski on Mustijoen pisin yksittäinen koski. Kosken louhikkoiset alaosat ovat säilyneet melko
lähellä luonnontilaa, eikä suurille kunnostustoimille ole tarvetta.

Lukkokosken kalastusta ja lupamyyntiä on pidetty
yllä kirjolohi-istutuksin. Koskeen on vuonna
2017 aloitettu taimenen istuttaminen mätiistutuksin. Aiemmin koskessa tavatut taimenet
ovat olleet yläpuoliseen Hirvihaarankoskeen
tehdyistä mäti-istutuksista peräisin.
Toimenpidesuositukset
Lukkokosken yläosalla tulee kunnostaa kosken
kynnyskohtia luonnonmukaisemmiksi.
Kosken alaosalla oleva sivu-uoma tulee kunnostaa
vaelluskalojen kutu- ja poikastuotantoalueeksi
sekä huolehtia, että uomaan virtaa vettä myös
alivirtaamaolosuhteissa.
Eri osiin koskea tulee kunnostaa kutusoraikoita.
Kunnostussuositukset on esitetty liitteessä 3.

Koska tavoitteena on sekä lohikalojen luontainen
poikastuotanto ja kalastus, tulee koskella olla
selkeät säännöt ja hyvä opastus kalastuksen
rajoitteista. █

Kuva 49. Lukkokosken alaosalla olevat sivu-uomat
sopivat ympäristöiltään pienpoikasten elinalueiksi.
Tulee huolehtia, että sivu-uomiin virtaa vettä myös
kuivina kesäkausina.
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3.5.3 Hirvihaarankoski (Hirvihaaran Myllykoski)
Hirvihaarankoski on ylin koski, joka säilyi
pääosin muuttumattomana Mustijoen latvan
laajassa perkaushankkeessa. Hirvihaarankoski
on merkittävä poikastuotantoalue, mutta myös
arvokas kohde kalastuksen ja virkistyskäytön
kannalta. Koskeen istutetut taimenet ovat jo
onnistuneet lisääntymään luontaisesti.
Hirvihaarankosken kokonaispituus on reilut
200 metriä. Yläosalla joen yli kulkee vanha
kivirakenteinen maantiesilta. Sillan yläpuolella
on kivilouheella verhoiltu pohjakynnys, joka
on rakennettu joen yläosan perkaushankkeen
yhteydessä.
Varsinaisen kosken yläosat ovat kalliopohjaisia.
Kosken alaosa on kivikkoisempi, mutta uoma
on perattu melko avoimeksi ja veden virtaus on
ohjattu yhteen uomaan. Pääuoman itäpuolella
on suojaisempi sivu-uoma, johon vesi virtaa
nykyisin vain tulva-aikoina.

Kuva 50. Hirvihaarankoski on helposti saavutettavissa ja sopii hyvin virkistysalueeksi. Pohjakartta sisältää

Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.

Kosken
yläosalla
kallion
päällä
on
pitkittäissuuntainen pato, joka ohjaa vettä
vanhalle myllylle. Padon erottama allas on
käytännössä toiminut laskeutusaltaana. Allas
alkaa olla täynnä kiintoainetta ja umpeenkasvu
on voimakasta.

Kuva 51. Hirvihaarankosken yläosa on pääosin kalliopohjaista.
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Kuva 52. Hirvihaarankosken louhikkoisella alaosalla kiviä on perattu reunoille ja virtaama on keskitetty luontaista kapeampaan uomaan. Levittämällä kivikkoa ja avaamalla reunojen sivu-uomia saadaan koskeen erityisesti taimenen poikasille soveltuvaa elinaluetta.

Myllyrakennus on edelleen olemassa, mutta
osittain sortunut. Myllyn alle ja padon raoista
virtaa vettä, joka muodostaa pieniä sivu-uomia.

Hirvihaarankoskeen on istutettu pieniä määriä
taimenen mätijyviä vuodesta 2005 alkaen.
Alkuun istutuksia tehtiin vuosittain, sittemmin
joka toinen vuosi. Vuonna 2016 koskesta tavattiin
muutamia luonnossa syntyneitä taimenen
poikasia. Koskessa on tapahtunut vähäistä
luontaista lisääntymistä, vaikka käytännössä
alueelta puuttuvat kutusoraikot.
Taimenistutusten alkaessa kosken rannat olivat
likimain läpipääsemätöntä tiheikköä. Kalastajat
ilmeisesti keksivät taimenistukkaiden läsnäolon,
sillä nykyisin kosken rannalla kulkee polkuja.
Aiemmin kalastus koskella ei ollut järjestettyä,
mutta nykyisin viehekalastus on mahdollista
kalastusalueen yhtenäisluvalla.
Toimenpidesuositukset
Hirvihaarankosken alaosa tulee kunnostaa
vaelluskalojen kutu- ja poikastuotantoalueeksi.
Kunnostussuositukset on esitetty liitteessä 3.

Kosken vanhoja kiviä tulee nostaa takaisin
vesiuomaan. Alimmalla osalla uomaa tulee
leventää poikasalueiden aikaansaamiseksi ja
kosken itäpuolen sivu-uomaan tulee johtaa
jatkuva virtaus. Kutusoraikkoja voidaan
kunnostaa pääosin kosken alemmalle puoliskolle,
koska ylemmät osat ovat avointa kalliota.

Myllyrakennuksen kohtalosta riippuen myös
myllyn kautta virtaavaa uomaa voi kunnostaa
myllyn kohdalla ja sen alapuolella. Patoaltaaseen
on kertynyt niin paljon kiintoainetta, että
altaan kunnostaminen ei vaikuta mielekkäältä
kalatalousnäkökulmasta.

Hirvihaarankoskessa
on
erinomaiset
edellytykset virkistyskäytön kehittämiseen.
Kosken yläosalla on pysäköintipaikka ja koskella
on parannettu polkua rakentamalla portaat ja
raivaamalla pusikoita. Kosken alaosalle pääsy on
kuitenkin yhä hankalaa. Virkistyskäyttöä voidaan
edelleen edistää rakentamalla kunnolliset
polut ja ohjaamalla kalastus siihen soveltuviin
paikkoihin. █
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Kuva 53. Mustijoen latvavesien perkauksen yhteydessä luonnonkosket hävitettiin ja tilalle rakennettiin lyhyitä
pohjapatoja, joita on yhteensä yhdeksän kappaletta. Pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.

3.5.4 Mustijoen pohjapadot
Mustijoen latvoilla on ilmeisesti ollut lukuisia
koskia. Perkauksia on tehty jo 1800-luvulla,
mutta 1960-luvun lopulta 1980-luvulle asti
kestäneessä
laajassa
perkaushankkeessa
luonnonkosket hävitettiin kokonaan. Koskien
tilalle rakennettiin yhdeksän lyhyttä pohjapatoa.
Useampia pohjapadoista on korjattu ja niiden
virtavesiympäristöä
on
monipuolistettu
2000-luvulla tehdyissä kunnostuksissa.
Mustijoen latvan pohjapadot ovat alavirrasta
lukien nimeltään Hurankoski, Kirinkoski,
Soukkiontien
pohjapato
(Vanha-Anttilan
pohjapato), Lontoon pohjapato, Kalkinkoski,

Kuva 54. Alkuperäinen Hurankoski oli 250 metriä
pitkä luonnonkoski, jossa vesi putosi melkein kolme
metriä. Kosken tilalle rakennettiin lyhyt, vain parinkymmenen metrin pituinen pohjapato.

39
Olkisten pohjapato, Monsolan pohjapato,
Sulkavan pohjapato ja Sulkavanjärven pohjapato.
Pohjapadot ovat pääosin kivestä ja louheesta
rakennettuja, vain Lontoon pohjapadossa on
betonista rakennettu luiska.

Kuva 55. Kunnostettu Kirinkoski on sinällään hyvää
elinympäristöä, mutta sen pinta-ala on vähäinen.

Kuva 56. Pohjapadot ovat lyhyitä tekokoskia pitkien
suvantojaksojen välissä. (Soukkiontien pohjapato).

Kuva 57. Lontoon pohjapadon yhteyteen on ra-

kennettu luonnonmukainen kalatie.

Pohjapatojen muodostamien koskien pituudet
vaihtelevat 15 ja 30 metrin välillä, joten ne
ovat joen pituussuuntaan nähden hyvin pieniä
virtavesiympäristöjä. Pinta-alaa näissä koskissa
on nykyisin yhteensä vain reilut 0,3 hehtaaria.
Aiemmin Mustijoen yläjuoksulla on ilmeisesti
ollut koskipinta-alaa lukuisia hehtaareja
(Lähteenmäki 1980).

Uudenmaan Ely-keskus on kunnostanut
luonnonmukaisemmiksi Kirinkosken (2012),
Soukkiontien
(2010),
Lontoon
(2010),
Kalkinkosken (2008) ja Olkisten (2008)
pohjapadot. Samalla poistuivat Anttilan
ja
Lontoon
pohjapatojen
muodostamat
vaellusesteet. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen
vesien- ja ilmansuojeluyhdistys on kunnostanut
kalataloudellisesti Monsolan pohjapatoa (2006).
Mustijoen
latvavesien
pohjapatokohteista
viiteen on istutettu taimenta mätijyvinä.
Ensimmäiset istutukset tehtiin vuonna 2005,
mutta laajempia istutuksia on tehty vuodesta
2009 alkaen. Istutukset eivät ole olleet erityisen
tuottoisia. Taimenia on tavattu vaihtelevasti,
mutta erityisen hyviä poikastiheyksiä ei ole saatu
aikaiseksi. Myöskään luontaista lisääntymistä ei
toistaiseksi ole tavattu.
Lyhyet
pohjapadot
eivät
ilmeisesti
kunnostuksista huolimatta muodosta riittävän
monipuolista ja ennen kaikkea pinta-alaltaan
laajaa yhtenäistä elinympäristöä lohikaloille.
Poikasia ei jää pohjapadoille suurta määrää,
eivätkä alavirtaan vaeltaneet poikaset pääse
enää takaisin sukukypsinä, joten luontaisen
emokalakannan kotiuttaminen on vähintäänkin
hidasta.

Mustijoen latvavesissä on mitattu alhaisia
happipitoisuuksia, mikä saattaa johtua vesistön
rakentamisesta. Pohjapatojen välisissä seisovissa
altaissa alusveden happipitoisuus laskee kuivina
ja kuumina kesäkausina, koska vesimassa ei
sekoitu kuten virtaavissa luonnonvesissä. Vesi
ei ilmeisesti myöskään ehdi hapettua riittävästi
lyhyissä pohjakynnyksissä. Happipitoisuuksista
ei kuitenkaan ole tehty kattavaa tutkimusta tai
seurantaa.
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Toimenpidesuositukset
Mustijoen latvojen taimenistutuksia voidaan
jatkaa riittävän emokalaston kotiuttamiseksi.
Toisaalta tulee seurata taimenen luontaisen
lisääntymisen mahdollista käynnistymistä, joten
istutuksia ja seurantaa kannattaa toteuttaa
vuorovuosin.
Luontaisen
lisääntymisen
aikaansaamisessa alueen puroilla on merkittävä
rooli.
Pohjakynnysten
yhteyteen
kunnostetuista
kutusoraikoista
osa
on
liettynyt
ja
vesikasvillisuuden valtaamia. Soraikoita on syytä
puhdistaa. Mikäli istutetut taimenet alkavat

Kuva 58. Maitoistenoja vaikuttaa istutuskokeiden
perusteella olevan taimenelle soveltuvaa elinympäristöä. Purossa on pato muutaman sadan metrin
etäisyydellä joesta, mutta puron alaosa voidaan hyödyntää poikasten elinalueena.

3.5.5 Mustijoen latvojen sivupurot
Mustijoen yläosalle laskee useampia sivupuroja,
jotka voisivat toimia paikallisen taimenkannan
lisääntymisalueina. Purot ovat kuitenkin pahoin
perattuja ja niihin on rakennettu patoja.
Mustijoen latvaosien suurin sivujoki on
Mustajoki. Mustajoki virtaa Salpausselän juurella
ja joki saa täydennystä harjualueen pohjavesistä.
Vaikka joen vedenlaatu on ilmeisen hyvä, voi
joen perkaamisesta ja alueen maalajista johtuva
kiintoainekulkeuma olla este esimerkiksi
kutusoraikoiden kunnostamiselle.

kutea alueella, puhdistavat ne soraikkoja myös
itse.

Kalastuskohteiksi
soveltuvat
parhaiten
Hurankoski (hiihtokeskus) ja Kalkinkoski,
joten kalastusmahdollisuuksia tulee parantaa
erityisesti näiden ympäristössä.

Mustijoen ja Mäntsälänjoen latvavesissä
on tarpeen tehdä tarkempaa lämpötilojen
ja
happipitoisuuksien
seurantaa
kesän
lämpimällä jaksolla. Tietoa tarvitaan kalavesien
tulevien kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden
taustatiedoksi. █

Kuva 59. Mustajoki virtaa Salpausselän juurella.
Harjualueella muodostuvaa pohjavettä virtaa Mustajokeen sivupuroja pitkin. Kesällä pintavalunnan ollessa vähäistä joen vesi on kirkasta. Ajoittainen runsas kiintoainekulkeuma heikentää mahdollisuuksia
taimenen kotiuttamiseen.

Istutuskokeiden perusteella Mustijoen latvan
lupaavimpia puroja ovat Maitoistenoja ja
Rajanoja, mutta molempiin puroihin on kaloilla
mahdollisuus nousta vain muutaman sadan
metrin matkalle. Molemmissa puroissa kalojen
nousu pysähtyy patoon, jolla on padottu puroon
lampi.
Mainitsemisen arvoisia puroja ovat myös
Hirvihaaran Kylänoja, Kaanaan Sahaoja ja
Rutajärvenoja.
Taimenen
näkökulmasta
elinkelpoisia alueita on lisäksi Sulkavanjärven,
Rutajärven ja mahdollisesti myös Kilpijärven
yläpuolisissa puroissa. Nämä purot ovat kuitenkin
joko pieniä, huonokuntoisia perkausten takia
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tai eristyneitä muusta vesistöstä, joten niitä ei
käsitellä tarkemmin tässä suunnitelmassa.

Mustijoen
latvapuroista
Maitoistenojaan,
Mustajokeen ja Rajanojaan on tehty kokeellisia
taimenen mäti-istutuksia viime vuosina. Poikasia
on tavattu kaikista puroista, mutta määrät
ovat olleet melko vähäisiä. Mustajoessa runsas
kiintoainekulkeuma on tukehduttanut mätijyviä
jo ennen kuoriutumista, mutta kuoriutuneet
poikaset ovat kasvaneet hyvin.
Toimenpidesuositukset
Taimenten
Rajanojan

istuttamista
alajuoksuille

3.6 Mäntsälänjoki

Maitoistenojan ja
kannattaa jatkaa,

3.6.1 Mäntsälänjoki
Mäntsälänjoessa on ollut useita koskia joen
alajuoksulla, mutta ne on hävitetty laajassa
perkauksessa. Suunnitteilla olevassa Mäntsälän
keskusta-alueen kunnostushankkeessa poistuu
Myllykosken padon muodostama vaelluseste.
Mäntsälänjoen yläjuoksulla ei ole koskia, mutta
virtavesikalastolle arvokkaita virta-alueita on
siihen laskevissa purossa.
Mäntsälänjoessa on ollut useita koskia joen
alajuoksulla, mutta ne on hävitetty laajassa
sodan jälkeen toteutuneessa perkauksessa.
Mäntsälänjoen alajuoksulle laskee muutamia
sivupuroja, joista erityisesti keskusta-alueella
virtaava Lietonoja on huomion arvioinen.

vaikka puroissa on vain lyhyet vaellusesteistä
vapaat osuudet.
Istutusten tuloksellisuutta
tulee seurata koekalastuksin. Mikäli poikaset
menestyvät, tulee kutupaikkoja ja poikasalueita
kunnostaa ensi vaiheessa purojen alaosille.

Mustajoen yläosissa ja sivupuroissa toimivien
kutusoraikoiden kunnostus voi olla vaikeaa.
Alueella tulisi suorittaa ensin laajempia
vesiensuojelutoimenpiteitä,
ennen
kuin
kalataloudellisia kunnostustoimia on mielekästä
toteuttaa. Mahdollisesti kunnostuskelpoisia
alueita sijaitsee ainakin Lepänojantien ja
Hirvenojan pohjapatojen yhteydessä joen
alajuoksulla. █
yläpuolella. Joessa oli kesällä 2012 melko mittava
kalakuolema. Syy kalakuolemaan ei selvinnyt,
mutta joesta mitattiin virtavesille hyvin alhaisia
happipitoisuuksia.
Toimenpidesuositukset
Kunnostustushankkeen
toteuduttua
Mäntsälänjoen alajuoksun virta-alueille voidaan
aloittaa taimenkannan kotiuttaminen.

Joen veden laatua ja lämpötilaa on tarpeen
seurata mittauksin, jotta kalataloudelliset
hoitotoimet voidaan kohdistaa oikein. █

Mäntsälän keskustan alueella on suunnitteilla
kunnostushanke, jossa Myllykosken patoa
puretaan osittain. Padon alle kunnostetaan
koskea ja vaelluseste poistetaan. Kunnostuksessa
keskusta-alueelle tehdään tulvatasanteita ja
pieni tekokoski. Kunnostushankkeen tilaajana
on Mäntsälän kunta. Kunnostussuunnitelmista
ovat vastanneet eri konsultit.
Mäntsälänjoen alaosalle lasketaan Mäntsälän
jätevedenpuhdistamon puhdistetut jätevedet.
Puhdistamon vaikutus veden laatuun on
virkistyskäytön
näkökulmasta
merkittävä.
Mäntsälänjoessa on esiintynyt veden laatuun
liittyviä
ongelmia
myös
puhdistamon

Kuva 60. Mäntsälän Myllykosken padon muodostama vaelluseste poistetaan kunnostushankkeessa.
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3.6.2 Ometto-oja ja Temminoja
Mäntsälänjoen keskijuoksulle laskevan Omettoojan alajuoksulla on kaksi laajempaa virtaaluetta, jotka soveltuvat taimenen lisääntymisja elinympäristöiksi. Vesistön yläjuoksulla
Joutsjärven ja Pitkäjärven välisessä Temminojassa
on virta-alueita, mutta siellä ei istutusten jälkeen
ole tavattu talven yli selvinneitä poikasia.
Ometto-oja on peruskartoissa nimetty Omittoojaksi. Mäntsälän murteessa ometto tarkoittaa
navettaa ja sillä nimellä paikalliset puron
tuntevat.
Ometto-oja laskee Joutsjärvestä Mäntsälänjokeen.
Puro on mahdollisesti kaivamalla siirretty
laskemaan alemmaksi jokeen, jolloin Joutsjärven
seudun peltojen kuivatusta on saatu parannettua.

Ometto-ojassa on kovapohjaista virta-aluetta
puron alimmalla reilun puolen kilometrin
mittaisella
osuudella.
Ylempi
virta-alue
sijaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä puron
laskupaikasta. Siellä puro virtaa noin kilometrin
matkan kivisellä moreenimaalla. Tämä osuus on
mahdollisesti kaivettu siirtouoma.

Kuva 62.
Ometto-ojan
alaosalla on
virta-aluetta,
jota voidaan
kunnostaa
taimenen kutualueeksi.

Kuva 61. Mäntsälän Ometto-ojassa on runsaasti
virta-alueita.

Pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.

Pitkäjärvestä
Joutsjärveen
laskevassa
Temminojassa on myös pieniä virta-alueita,
vaikka puro on jokseenkin koko matkalta perattu
ja suoraksi oikaistu.
Ometto-ojan alajuoksulle Pohjoisen pikatien
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Kuva 63. Aivan Ometto-ojan alimmalla osalla kunnostettiin uomaa vuonna 2013. Sortuvia reunoja tuettiin
kiveyksin, pohjaa kivettiin poikasalueiksi ja puroon tehtiin kutusoraikoita.

sillasta alavirtaan kunnostettiin vuonna 2013
kutusoraikoita ja kivettiin perattua uomaa.
Vuonna 2016 selvitettiin soraikoiden määrää
Norrkullan tilan kohdalla, missä on kivipohjaista
virta-aluetta. Soraa oli melko niukasti, mutta
soraikoita pöyhittiin ja siirrettiin parempiin
paikkoihin lapiotyönä. Ometto-ojan latvavesille
Temminojaan
kunnostettiin
Lukonkulman
Koskimäen ja Lammin kohdille kutusoraikoita
vuonna 2005.

Ometto-ojaan aloitettiin taimenen kotiutus
istutukset vuonna 2009. Puron alaosilla
tehdyissä seurannoissa on tavattu eri-ikäisiä
taimenia. Vuonna 2016 ei tavattu saman vuoden
luonnonpoikasia koekalastuksessa. Vuonna
2017 istutettiin kuoriutettuja taimenen poikasia
ensimmäistä kertaa Oikoradan sivussa olevalle
ylemmälle koskialueelle.
Temminojaan istutettiin taimenta mätijyvinä
vuosina 2005-2010. Koekalastuksissa tavattiin
tuolloin kesänvanhoja poikasia, mutta ei

sitä vanhempia yksilöitä. Epäilys on, että
taimenet eivät selvinneet ensimmäisestä
talvestaan. Alueelle on istutettu pieniä määriä
vastakuoriutuneita poikasia viime vuosina,
mutta seurantaa ei ole tehty.
Toimenpidesuositukset
Norrkullan tilan kohdalle Pohjoisen pikatien
yläpuolella tulee kunnostaa kutusoraikoita.
Suojapaikkojen määrän lisääminen on myös
tarpeen. Virta-alueella on pudotuskorkeutta
melko vähän, joten kunnostukset täytyy
toteuttaa yläpuolinen tulvimisriski huomioiden.
Kunnostusalueen kohdalla puro on niin syvässä
notkossa, että siellä tulvimisriskiä ei ole.
Oikoradan sivussa olevaa koskialuetta tulee
kunnostaa soraistamalla ja suojapaikkoja
lisäämällä.
Temminojalla tulee seurata, onko alueella
säilynyt istutettuja taimenia. █
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Kuva 64. Hunttijärvestä
laskeva puro ja ja Saarenjoen alaosa muodostavat yhtenäisen ja
arvokkaan virta-alueen
Mäntsälänjoen latvoilla.
Pohjakartta sisältää Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.

3.6.3 Saarenjoki ja Hunttijärvenpuro
Saarenjoen alajuoksu ja Hunttijärvenpuro
muodostavat yhtenäisen virtavesialueen, jossa
on hyvää elinympäristöä taimenelle. Saarenjoen
alajuoksulla on pato, jonka poistamalla alueelle saa
palautettua yli puolen kilometrin pituisen koski- ja
virta-alueen. Hunttijärvenpurossa on kilometrin
verran luonnontilaista tai kunnostettua uomaa.

Saarenjoki on perattu jo 1950-luvulla,
mutta perkaus uudistettiin vuonna 2006.
Kiintoainekuormitus oli alkuvuosina suurta
sortuvien reunojen takia. Sittemmin joen tila on
vakiintunut ja veden laatu vaikuttaa riittävältä
lohikaloille. Vesi on säilynyt kesähelteilläkin
viileänä ja happipitoisuus on ollut hyvä.

Saarenjoen alin, noin kilometrin pituinen osuus
Pohjoisen pikatien ja Niemenkyläntien siltojen

Kuva 65. Saarenjoen alaosalla on pato, joka muodostaa kaloille vaellusesteen. Purkamalla patoa ainakin osittain voidaan Saarenjoen alaosalle kunnostaa noin puolen kilometrin pituinen yhtenäinen virta-alue.
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välisellä alueella on säilynyt pääosin perkaamatta.
Osuuden puolivälissä on betonirakenteinen pato,
jonka yläpuolella on ollut Niemenkyläntielle
asti ulottuva lampi. Lampi on osin tyhjennetty
ja jäljellä oleva osa on täyttynyt kiintoaineella.
Padon kohdalla on pudotuskorkeutta reilusti
toista metriä ja pato muodostaa täydellisen
nousuesteen. Padon alapuolelle lasketaan Saaren
kartanon jätevedenpuhdistamon vedet.

Hunttijärvenpuro virtaa noin puolentoista
kilometrin matkan Hunttijärvestä ja yhdistyy
Saarenjokeen. Joissakin vanhoissa kartoissa
puro on nimetty Kitustenojaksi. Saarenjoen
valuma-alue on huomattavasti suurempi kuin
Hunttijärven valuma-alue, mutta selvyyden
vuoksi Mäntsälänjoen kuvataan yleensä
saavan alkunsa Hunttijärvestä. Puron ylin
puoli kilometriä on perattu Hunttijärven ja
Rantalantien sillan välillä viimeksi vuonna
2003. Rantalantien sillan ja Saarenjoen välillä
puro kiemurtelee syvemmän notkon pohjalla
luonnonuomassa.
Hunttijärvenpuroon
Rantalantien
sillan
yläpuolella tehtiin perkauksen jälkeen vuonna

2005 kalataloudellinen kunnostus 50 metrin
matkalla. Lisäkunnostuksia tehtiin vuonna
2008, kun Rantalantien sillan putki jouduttiin
uusimaan. Lisäksi kunnostuksia tehtiin Saaren
kartanon opiskelijoiden voimin jonkin matkaa
sillan alapuolella vuonna 2011.

Saarenjoen alajuoksulle padon yläpuolelle
aloitettiin kokeelliset taimenistutukset vuonna
2015. Sähkökalastuksessa vuonna 2017 tavattiin
istukkaita kaikista kolmesta istutusvuosiluokasta.
Välittömästi padon alapuolella sijaitsevan
jätevedenpuhdistamon vaikutusalueella ei ole
sähkökalastettu, joten jätevesien vaikutusta
kalastoon ei tunneta. Puhdistamon alapuolelta
on kuitenkin näköhavaintoja taimenista.
Hunttijärvenpuroon on istutettu taimenta
vuodesta 2005 alkaen. Alkuvuosina istutukset
onnistuivat hyvin ja esimerkiksi vuonna 2008
saatiin purosta kolmen eri vuosiluokan taimenia.
Vuosina 2011-2015 purosta on tavattu vain
yksittäisiä taimenia, eikä luontaista lisääntymistä
ole havaittu.
Hellejaksoina purosta on mitattu jopa yli 25
asteen lämpötiloja, mikä on liikaa taimenelle.

Kuva 66. Hunttijärvestä Saarenjokeen laskeva puro on usein hyvin kirkasvetinen. Ympäristö soveltuu taimenen
poikasille erittäin hyvin, mutta ajoittain järvestä puroon virtaava vesi on ollut liian lämmintä taimenille.
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Veden korkeat lämpötilat ovat todennäköisesti
seurausta sekä varjostuksen puutteesta että
järven lämpimän pintaveden virtaamisesta
puroon.
Toimenpidesuositukset
Hunttijärvenpurossa tulee jatkaa istutuksia
ja seurantaa. Hunttijärvenpuro ei ilmeisesti
yksinään voi pitää yllä taimenen luontaista
elinkiertoa, vaan alue on riippuvainen yhteydestä
Saarenjokeen,
jossa
virtaa
hellekausina
Hunttijärvenpuroa viileämpää vettä.
Hunttijärvestä purkautuvan veden lämpötilaan
voi vaikuttaa varjostusta lisäämällä. Järvestä
purkautuvaa veden lämpötilaa tulee seurata ja
selvittää, voiko purkautuvan veden lämpötilaan
vaikuttaa.

Saarenjoen järeä betonipato tulee purkaa siten,
että padon kohdalla oleva pudotuskorkeus
saadaan jaettua mahdollisimman pitkälle
uomanosuudelle. Patolammesta joudutaan
ruoppaamaan sinne kertyneitä maamassoja
ja padon alapuolelle tarvitaan täyttökiveystä.
Padon yläpuolista virta-aluetta tulee kunnostaa
kutu- ja poikastuotantoalueeksi.

Saaren kartanon puhdistamolla jätevesien
määrä vaihtelee suuresti paikalla olevasta
oppilasmäärästä
riippuen.
Saarenjoki
ja
alapuolinen
Mäntsälänjoki
ovat
jätevesien purkuvesistöinä pieniä ja alttiita
haittavaikutuksille.
Saaren
kartanon
jätevedenpuhdistamon
purkuvedet
tulisi
jatkossa johtaa Mäntsälän puhdistamolle, jossa
jätevesien puhdistus on tehokkaampaa. █

Kuva 67. Hunttijärvenpuro virtaa Rantalantien sillan ja Saarenjoen yhtymäkohdan välillä syvemmässä notkossa. Siitä syystä puro on säästynyt perkaukselta ja virtaa luonnonuomassa.
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4. Mustijoen vesistössä esiintyvät kalajit ja kalakantojen hoitotoimenpiteet
4.1 Mustijoen vesistön kalalajit
Taimen
Taimenta tavataan istutusten myötä nykyisin laajalti Mustijoen vesistön virtavesissä. Mustijoki on
ollut aikoinaan huomattava meritaimenen kutuvesistö. Vielä 1930-luvulla meritaimenten tiedettiin
nousevan aina Lahankoskelle saakka. Mustijoen pääuoman ohella meritaimen on lisääntynyt
todennäköisesti lukuisissa Mustijoen sivuhaaroissa, kuten Kungsbäckenissä ja Grindängsbäckenissä
(Segerstråle 1937, 1939c, 1947a, 1947b, 1947c, Vainio 2007). Taimenta on ilmeisesti ollut myös joen
latvoilla Mäntsälässä (Vainio 2007).
Vesistön patoamisen, uomien perkausten, heikentyneen vedenlaadun ja maankäytön muutosten
seurauksena Mustijoki menetti vähitellen merkityksensä meritaimenen lisääntymisvesistönä.
Brasaksen padon rakentaminen vuonna 1965 esti lopulta kokonaan meritaimenten paluun
lisääntymisalueilleen. Meritaimenia nousi vielä ennen Brasaksen padon rakentamista ainakin
Isonniitynojaan ja siihen laskevaan Myllyniitynojaan (Vainio 2007).

Alkuperäinen taimenkanta on säilynyt vain Mustijokeen laskevassa Isonniitynojan vesistössä.
Isonniitynojasta ja Myllyniitynojasta luonnonvarainen taimenkanta hävisi ilmeisesti vasta
2000-luvun alkuvuosina. Viimeiset rippeet vesistön alkuperäisestä taimenkannasta sinnittelevät
vielä yläpuolisessa Kalkinojassa (Vainio 2007, Koljonen ym. 2013).
Mustijoessa on aikoinaan elänyt myös taimenen tai lohen väli-isännäkseen vaativaa raakkua eli
jokihelmisimpukkaa (Rudenschöld 1899).

Mustijoen tyhjille elinalueille aloitettiin vuonna 2005 taimenen kotiutusistutukset Ingarskilanjoen
viljelykannalla. Kotiutusistutuksia on tarpeen jatkaa ja erityisesti pääuoman koskissa tehtävien
virtavesikunnostusten jälkeen koskiin on tarpeen kotiuttaa taimenkanta istutuksin.
Taimen on halutuimpia saalislajeja vapakalastajien keskuudessa. Vaellusesteiden poistamisen jälkeen
voidaan istuttaa harkiten myös rasvaeväleikattuja vanhempia poikasia kalastuksen tarpeisiin.

Mustijoen vesistöön tehtävissä taimenistutuksissa on jatkossakin suositeltavaa käyttää ainoastaan
vesistön omaa kantaa (siirtoistutukset) tai Ingarskilanjoen kantaa, sillä se on maantieteellisesti lähin
viljelyssä oleva taimenkanta.

Meritaimenkannat on luokiteltu viimeisimmässä Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa
äärimmäisen uhanalaisiksi ja sisävesikannat Napapiirin eteläpuolella erittäin uhanalaisiksi (Rassi
ym. 2010).
Kuva 68. Yhden ja
kahden kesän ikäiset
taimenen poikaset.
Tämän ikäiset poikaset elävät vielä
puroissa tai koskien
matalissa ja suojaisissa osissa. Kookkaammat yksilöt siirtyvät
syvempään veteen ja
kovempaan virtaan
tai vaeltavat esimerkiksi merelle.
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Lohi
Lohta tavataan nykyisin Mustijoessa istutusten myötä. Lohen mätijyviä ja eri-ikäisiä poikasia on
istutettu 1990-luvulta lähtien Mustijoen ala- ja keskijuoksulle Lahankosken ja jokisuun väliselle
alueelle. Viimeisimmät istutukset on kuitenkin tehty vuonna 2012. Istutuksissa on käytetty
Suomenlahden alueelta peräisin olevaa Nevajoen kantaa.

Takaisin jokeen kudulle pyrkivistä merivaelluksen läpikäyneistä aikuisista lohista on tehty havaintoja
Brasaksen kalatieseurantojen yhteydessä. Lohen kohdalla ongelma on sama kuin muillakin
vaelluskaloilla. Jokeen nousevilla lohilla ei käytännössä ole jäljellä niiden saavutettavissa olevia
lisääntymisalueita, sillä Brasaksen padon rakentaminen peitti joen alimmat kosket ja Tyysterinkosken
patoaminen esti pääsyn joen ylemmille koskille.

Mustijoesta ei ole säilynyt varmoja historiallisia tietoja lohen esiintymisestä, mutta vaelluskalojen
esiintymisestä on ylipäänsä varsin heikosti muistiin kirjoitettua tietoa Suomenlahden alueen
pienemmistä vesistöistä. Monen seudun vesistön lohikanta on myös saattanut hävitä jo varhain.
Suomenlahden alueella vesistöalueen vähäisempi koko ei sinällään sulje pois lohen esiintymistä.
Suomenlahden etelärannikolla Virossa on ollut 11 lohijokea, joista seitsemän on valuma-alueeltaan
Mustijokea pienempiä ja kaksi vain niukasti Mustijokea suurempia (Kangur 1996, Kesler 2015).
Lohi on ennen kaikkea Mustijoen pääuoman ala- ja keskijuoksun suurten koskien mahdollinen
hoitolaji, jota voidaan istuttaa jatkossa, kun kalatiet ja koskikunnostukset saadaan tehtyä.

Itämeren lohikannat on luokiteltu viimeisimmässä Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa
vaarantuneiksi (Rassi ym. 2010).
Harjus
Harjusta on istutettu 1980- ja 1990-luvulla useisiin Mustijoen vesistön järviin, mutta näiden
istutusten tulokset jäivät ilmeisesti vähäisiksi. Mustijokeen on tehty harjusistutuksia 1990-luvun
jälkipuoliskolla ja 2000-luvun alussa. Ainakin viimeisimmistä jokeen tehdyistä istutuksista saatiin
todennäköisesti jonkin verran saalista, sillä istukkaita tavattiin myös sähkökoekalastusten yhteydessä
istutusten jälkeen.
Harjusta on istutettu Mustijokeen velvoiteistutuksina, mutta istutuksista ei ole muodostunut
luontaisesti lisääntyvää harjuskantaa. Lähiseudun vesistöistä ainakin Porvoonjoen, Vantaanjoen ja
Karjaanjoen latvavesiin on kotiutunut pieniä paikallisia harjuskantoja.
Harjusistukkaiden saatavuus on heikentynyt viime vuosina. Harjusta voidaan kuitenkin käyttää
mahdollisuuksien mukaan etenkin Mustijoen keski- ja yläjuoksun koskialueilla hoitolajina.
Istutuksissa tulee erityisesti huomioida, että poikaset jaetaan riittävän laajalle alueelle ja sopiviin
poikasympäristöihin.
Etelä-Suomen sisävesien harjuskannat on luokiteltu viimeisimmässä
uhanalaisuusarvioinnissa silmälläpidettäviksi (Rassi ym. 2010).

Suomen

lajien

Siika
Vesistön järvissä siikaa tavataan yksinomaan istutusten myötä. Istutuksia on tehty useilla eri
siikamuodoilla. Luontaiselle lisääntymiselle ei välttämättä ole olemassa edellytyksiä, vaikka istutukset
tuottavatkin paikoin saalista vesistön järvissä.

Monen muun uusmaalaisen joen tapaan Mustijoestakaan ei ole säilynyt historiallisia tietoja siian
esiintymisestä (Hurme 1966b). Vesistön koon ja alajuoksulla saavutettavissa olleiden koskien vuoksi
on kuitenkin hyvin mahdollista, että Mustijokeen on aikoinaan noussut muiden vaelluskalojen ohella
myös vaellussiikaa.
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Kesänvanhoja vaellussiian poikasia on istutettu 1980-luvun alusta lähtien huomattavia määriä
Uudenmaan rannikolle. Istutuksia on tiettävästi tehty satunnaisesti myös Mustijoen alajuoksulle tai
lähelle jokisuuta. Näistä istutuksista peräisin olevia vaellussiikoja on noussut Mustijoen alajuoksulla
Brasaksen padon alapuoliselle jokiosuudelle jo ainakin 1980-luvun jälkipuoliskolla (Niinimäki &
Hindsberg 1990).
Brasaksen kalatieseurantojen perusteella siika ei pysty nousemaan nykyisestä kalatiestä, joka
on ilmeisesti liian jyrkkä sille (Lempinen 1999, 2003). Jokeen nousevat vaellussiiat joutuvat näin
ollen kutemaan Mustijoessa Brasaksen padon ja kalatien alapuolelle, jossa ei ole kunnollista
lisääntymisaluetta. Tältä alueelta on silti saatu Luonnonvarakeskuksen kokeellisissa haavinnoissa
luonnossa syntyneitä siian poikasia vuonna 2014 (Hynninen 2017).
Siialla ei ole Mustijoessa kalastuksellista merkitystä, sillä vaellussiikaa nousee jokeen vasta
niitä suojaavan kuturauhoituksen aikana. Merialueella siika on kuitenkin yksi taloudellisesti
arvokkaimmista kalalajeista niin ammatti- kuin vapaa-ajankalastukselle.
Vaellussiikakannat on luokiteltu viimeisimmässä Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa erittäin
uhanalaisiksi (Rassi ym. 2010).
Vimpa
Vimpaa tavataan nykyisin ainoastaan Mustijoen alajuoksulla Tyysterinkoskeen saakka. Lajin
esiintymisestä on vain vähän tietoa. Aiemmin vimpaa lienee noussut muiden vaelluskalojen tavoin
vähintään Lahankoskeen saakka.
Vimpoja nousee keväisin Mustijokeen kudulle. Valtaosa yksilöistä palaa mereen alkukesän aikana,
mutta osa yksilöistä voi jäädä jokeen pidemmäksikin aikaa. Mustijoella ei ole viereisen Porvoonjoen
kaltaista vimman pyyntiperinnettä. Vimpoja voi saada onkimisen lisäksi myös perholla ja pienillä
uistimilla.
Toutain
Toutainta on istutettu Mustijoen vesistöön 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Istutukset tehtiin
tuolloin Mustijoen ylä- ja keskijuoksuille. Vähäisestä istutusmäärästä huolimatta istutukset tuottivat
saalista toistakymmentä vuotta laajalla alueella Mäntsälästä Porvooseen.
Istutetut toutaimet ovat todennäköisesti myös onnistuneet lisääntymään alueella, sillä Mustijoesta
on saatu viime vuosina muutamia yksittäisiä nuoria toutaimia. Ne eivät voi olla istutuksista peräisin
koska toutainistukkaita ei ole ollut saatavilla enää vuoden 2005 jälkeen. Brasaksen alapuolelle tai
Tyysterinkoskelle saakka voi nousta myös toutainyksilöitä, jotka ovat peräisin seudun muista joista.

Toutain on vapakalastajien keskuudessa suosittu saalislaji, sillä se on kasvaa suurikokoiseksi ja on
pitkäikäinen. Toutain on kesäaikaan aktiivinen laji, jota pyydetään uistimilla ja perhoilla.

Aiemmin toutainta myös viljeltiin istukkaaksi. Toutain oli melko suosittu istukaslaji, sillä sen
istutukset tuottivat saalista pienilläkin istutusmäärillä.

Toutain on luokiteltu viimeisimmässä Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa silmälläpidettäväksi
lajiksi (Rassi ym. 2010).
Ankerias
Ankerias kuuluu Mustijoen vesistön alkuperäiseen kalastoon, vaikka nykyisin sen esiintyminen
onkin pitkälti istutusten varassa. Istutuksia on tehty lukuisiin vesistön järviin, mutta myös itäisen
Uudenmaan rannikkoalueelle, jonka istukkaista osa pyrkii luontaiseen tapaansa nousemaan
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jokivesistöjä pitkin pidemmälle sisämaahan.

Ankerias on luokiteltu viimeisimmässä Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa erittäin uhanalaiseksi
lajiksi (Rassi ym. 2010).
Nahkiainen
Nahkiaista tavataan nykyisin vain Mustijoen alajuoksulla, johon on nousumahdollisuus merestä.
Mustijokeen laskevista puroista nahkiaista nousee ainakin Kungsbäckeniin. Ennen Tyysterinkosken
ja Laukkosken patoamista nahkiaisen nousualue lienee ulottunut ainakin Lahankoskeen saakka.
Tuolloin nahkiainen on todennäköisesti lisääntynyt koskien ohella myös lukuisissa Mustijoen
sivupuroissa.

Mustijoessa ei nykyisellään ole nahkiaisen pyyntiä, sillä jokeen nousevien nahkiaisten määrä on
rajallisten kutualueiden vuoksi vähäinen. Alueella ei myöskään ole nahkiaisen pyyntikulttuuria, mutta
Länsi-Suomessa lajia arvostetaan ja Kymijoellakin lajia pyydetään useamman ammattikalastajan
voimin.

Nahkiainen on luokiteltu viimeisimmässä Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa silmälläpidettäväksi
lajiksi (Rassi ym. 2010).
Pikkunahkiainen
Pikkunahkiaista tavataan Mustijoessa ja siihen laskevissa sivupuroissa ainakin Lahankoskeen saakka.
Lajin esiintymisestä Lahankosken yläpuolella ei ole varmaa tietoa, sillä aikuisia pikkunahkiaisia tai
näiden likomatoja saadaan sähkökoekalastuksissa varsin harvoin. Vesistön yläjuoksulla on tehty
myös laajoja perkauksia, jotka ovat vaikuttaneet epäsuotuisasti näiden alueiden soveltuvuuteen
pikkunahkiaisen elinympäristönä.
Merinahkiainen
Merinahkiainen ei kuulu Itämeren alueen vakituiseen kalastoon, mutta lajia on tavattu maastamme
muutamia kymmeniä kertoja. Mustijoesta pyydettiin vuonna 1928 Anttilan kylän kohdalta, ilmeisesti
Vekkoskesta jokeen noussut merinahkiainen.
Hauki
Haukea tavataan käytännössä koko Mustijoen vesistössä. Laji uupuu todennäköisesti vain joistain
yksittäisistä umpilammista.

Haukea on aiempina vuosikymmeninä myös istutettu vähäisessä määrin Mustijokeen ja muutamiin
vesistön järviin.

Hauki on jokien suvantoalueiden tärkein saalislaji. Kohtalaisista saaliista huolimatta on todennäköistä,
että alueen virtavesien haukikantojen tila on heikentynyt. Tehokas maankuivatus aiheuttaa hauen
suosimien tulvarantojen kuivumisen jo melko varhaisessa vaiheessa keväällä, eivätkä kutu tai
poikaset ehdi kehittyä ajoissa.
Kirjolohi
Kirjolohta on istutettu Mustijokeen 1990-luvun puolivälistä alkaen melko säännöllisesti. Istutukset
on kohdistettu erityislupa-alueen koskiin Mäntsälässä kalastuksen tukemiseksi. Nykyisin kirjolohi-
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istutuksia tehdään myös Pornaisten koskiin. Lajia on istutettu satunnaisesti myös joihinkin vesistön
järviin ja lampiin.

Kirjolohi on vieraslaji, joka ei yleensä muodosta lisääntyviä kantoja Suomen olosuhteissa. Se voi
saada luonnossa poikasia, jotka kilpailevat ensimmäisenä kesänä elintilasta luontaisten lohikalojen
kanssa. Poikasten ei ole todettu selvinneen ensimmäisestä talvesta normaaleissa jokiolosuhteissa.
Kirjolohta voidaan edelleen istuttaa kalastuksen tukemiseksi, vaikka pitkällä aikavälillä pyritäänkin
siihen, että kalastus perustuu kotimaisiin ja luontaisesti lisääntyviin kalakantoihin.
Puronieriä
Puronieriää on istutettu muutaman kerran pyyntikokoisena istukkaana Mustijokeen
virkistyskalastajien pyydettäväksi. Lajista ei ole tehty näiden istutusten jälkeen havaintoja.
Puronieriä on luokiteltu haitalliseksi vieraslajiksi. Lajia ei tule enää jatkossa istuttaa virtavesiin.
Muikku
Muikkua on ilmeisesti istutettu menneinä vuosikymmeninä ainakin kertaalleen yhteen järveen
Mustijoen vesistössä. Viime vuosikymmeninä muikkua ei ole enää istutettu, eikä lajin tiedetä
kotiutuneen istutusjärveensä.
Peledsiika
Peledsiika on Siperiasta maahamme istutuslajiksi tuotu kotoisen siikamme sukulainen. Lajia on
istutettu verraten säännöllisesti joihinkin Mustijoen vesistön järviin.

Pohjois-Suomessa peledsiian on havaittu paikoin lisääntyvän luontaisesti, mutta Etelä-Suomessa
lajin lisääntymisestä ei ole tehty havaintoja. Mustijoen vesistössä peledsiian esiintyminen tulee
jatkossakin olemaan istutuksista riippuvaista.
Kuore
Kuoreen esiintyminen Mustijoen vesistössä rajoittuu tiettävästi vain vesistön alajuoksulle merialueen
vaikutuspiiriin. Lajia ei tiettävästi esiinny lainkaan vesistön järvissä.

Etenkin sisämaassa pyydetään kuoretta monin paikoin keväällä kutuaikaan lippoamalla virtapaikoista.
Mustijoella ei ole tällaista pyyntikulttuuria. On lisäksi epäselvää kykeneekö kuore nousemaan
Brasaksen kalatiestä ylävirtaan.
Särki
Särki on Mustijoen vesistön yleisimpiä ja runsaslukuisimpia kalalajeja. Särkeä tavataan käytännössä
koko vesistössä, happamimpia latvavesiä ja eräitä umpilampia lukuun ottamatta.
Säyne
Säynettä tavataan Mustijoen alajuoksulla alueella, johon on nousuyhteys merialueelta. Ennen
Brasaksen padon rakentamista Mustijoen alajuoksu Tyysterinkoskeen saakka oli tärkeä säyneen
kutualue (Segerstråle 1983a).
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Seipi
Seipiä tavataan Mustijoen alajuoksulla alueella, johon on nousuyhteys merialueelta. Mustijoen
pääuoman ohella seipiä nousee kudulle ilmeisesti myös Kungsbäckeniin, josta on tavattu seipi
sähkökoekalastusten yhteydessä.
Turpa
Turvan levinneisyys kattaa Mustijoen jokisuulta Lahankoskelle saakka. Turpaa tavataan myös
muutamien joen suurempien sivupurojen alajuoksulla.
Turpa on nykyisin paikallisesti merkittävin saalislaji Mustijoen ala- ja keskijuoksun koskialueilla.
Mustijokea on pidetty joissakin yhteyksissä yhtenä maamme parhaista turpajoista.

Melko suurikasvuisena ja pinta-aktiivisena lajina turpa on vapakalastajien kannalta mielenkiintoinen
laji. Turpaa kalastetaan niin onkimalla, kuin perho- ja uistinvälineinkin.
Sorva
Sorvaa tavataan ilmeisesti ainakin Mustijoessa koko sen pituudella. Todennäköisesti sorvaa
esiintyy myös joissakin vesistön järvissä, mutta sen esiintyminen tunnetaan puutteellisesti. Usein
rehevän vesikasvillisuuden seassa viihtyvänä lajina sorva osuu vain harvoin virtavesissä tehtävien
sähkökoekalastusten saaliiseen.
Suutari
Suutaria tavataan Mustijoessa koko sen pituudella. Suutaria on aiempina vuosikymmeninä istutettu
useisiin vesistön järviin, joista ainakin osaan laji on kotiutunut ja muodostanut runsaslukuisen
kannan.
Törö
Töröä tavataan Mustijoessa jokisuulta Hirvihaarankoskelle saakka. Laji kuitenkin puuttuu jokeen
laskevien sivupurojen ohella myös Mustijoen peratulta yläjuoksulta. Törön puuttuminen Mustijoen
yläjuoksulta ja ilmeisesti myös Mäntsälänjoesta saattaa olla seurausta aikoinaan tehdyistä
perkauksista, jotka ovat vaikuttaneet epäsuotuisasti näiden alueiden soveltuvuuteen töröjen
elinympäristönä.
Salakka
Salakkaa tavataan lähes koko vesistössä. Laji uupuu vain paikoitellen vedenjakaja-alueiden seisovista
vesistä ja pienimmistä puroista.
Lahna
Lahnaa tavataan laajalti Mustijoen vesistössä. Mustijoen ja Mäntsälänjoen hidasvirtaisten
jokiosuuksien ohella lahnaa on lähes kaikissa vesistön suuremmissa järvissä. Ennen Brasaksen
padon rakentamista Mustijoen alajuoksu on ollut tärkeä lisääntymisalue sen edustan merialueen
lahnakannalle (Segerstråle 1983b).
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Pasuri
Pasuria tavataan Mustijoessa koko sen pituudella. Jokisuvantojen ohella laji elää myös ainakin
muutamissa vesistön järvissä, vaikka lieneekin lahnaa harvalukuisempi Mustijoen vesistössä.
Miekkasärki
Miekkasärki on tavattu 2000-luvulla kerran Brasaksen kalatiessä, mutta lajista on havainto myös
Mustijokisuulta meren puolelta.

Aiemmin lähin miekkasärkiesiintymä sijaitsi itärajamme takana Viipurinlahdella, mutta viime
vuosina lajista on tehty kasvavassa määrin havaintoja myös Suomen puolelta. Useimmat havainnot
on tehty etelärannikkomme jokisuilta ja rehevistä merenlahdista.

Miekkasärki on ilmeisesti vakiintumassa osaksi seudun kalastoa, sillä Helsingin
Vanhankaupunginlahdelta ja Vantaanjokisuusta on saatu viitteitä lajin luontaisesta lisääntymisestä
(Pennanen ym. 2013). On mahdollista, että miekkasärjen lisääntymistä tapahtuu myös joidenkin
muiden seudun jokien alajuoksuilla. Miekkasärjen leviämisellä ei ole erityisiä haitallisia vaikutuksia
alueen muuhun kalastoon.
Ruutana
Ruutanaa tavataan lähes koko Mustijoen vesistössä. Vaikka ruutana on pääasiassa seisovien vesien laji,
on ruutanoita tavattu yllättävän usein myös monista Mustijoen sivupuroista sähkökoekalastuksien
yhteydessä. Ruutanoita elää todennäköisesti valtaosassa vesistön järviä. Lajia on myös aikoinaan
siirretty lukemattomiin pieniin umpilampiin.
Hopearuutana
Hopearuutana on haitallinen vieraslaji, joka on nopeasti runsastunut ja levittäytynyt maamme
etelärannikolla. Mustijoessa lajista on tehty yksi havainto, kun Brasaksen kalatien suulta saatiin
vuonna 2011 sähkökoekalastuksen yhteydessä yksi yksilö. Mustijoen edustalla merialueen rehevissä
sisälahdissa laji on runsaslukuinen.
Hopearuutanaa ei saa levittää sisävesiin. Kaikkiruokainen hopearuutana saattaa ravinto- ja
elintilakilpailullaan haitata alkuperäisiä kalojamme.
Karppi
Karppia on istutettu harvakseltaan, mutta säännöllisesti useisiin Mustijoen vesistön järviin. Lajin
esiintyminen maassamme on istutuksista riippuvaista. Tavanomaisissa luonnonvesissä karppi ei pysty
muodostamaan meillä luontaisesti lisääntyviä kantoja, koska sen poikaset eivät selviä ensimmäisestä
talvesta. Poikkeuksia on havaittu vain muutamista lammikoista, joissa ei juurikaan ole muita kaloja
(Halonen & Pennanen 2015).
Karppi on pitkäikäinen kala, joka voi elää jopa 30 vuotta. Karppeja saadaankin usein yllättäen
saaliiksi pitkään istutusten jälkeen jopa reilusti toistakymmenkiloisina yksilöinä, mikäli istukkaita
ei ole pyydetty pois heti istutusten jälkeisinä vuosina. Suurikasvuisena ja haastavana pyydettävänä
karppi on etenkin kelaonkijoita suuresti kiinnostava laji.
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Kivennuoliainen
Kivennuoliaista tavataan Mustijoessa ja Mäntsälänjoessa koko niiden pituudelta sekä jokseenkin
kaikissa näihin laskevissa sivupuroissa. Kivennuoliainen lienee vesistön runsaslukuisimpia kalalajeja.
Useissa sivupuroissa se muodostaa valtaosan niiden kalastosta.
Piikkimonni
Pohjois-Amerikasta peräisin oleva piikkimonni on kotiutunut siirtoistutusten myötä ilmeisesti
ainakin kahteen Mustijoen vesistön järveen. Toisessa näistä laji on runsaslukuinen.
Piikkimonnilla on merkitystä lähinnä vain joitakin kalastajia kiinnostavana erikoisuutena. Piikkimonni
on kuitenkin myös vieraslaji, jota ei saa levittää nykyisten esiintymisvesiensä ulkopuolelle.
Made
Made on Mustijoen vesistön laajimmalle levinneitä kalalajeja. Sitä tavataan niin seisovissa kuin
virtaavissa vesissä. Mateita elää myös monissa vesistön sivupuroissa.

Madetta ei tiettävästi juurikaan kalasteta jokialueilla, vaikka Mustijoen edustan merialueella ja paikoin
vesistöalueen järvissä made onkin tavoiteltu saalislaji. Mateen on havaittu taantuvan vesistöjen
rehevöitymisen myötä. Mustijoen alajuoksun patoaminen lienee vaikuttanut myös laajemmin sen
edustan merialueen madekannan tilaan.
Kolmipiikki
Kolmipiikkiä tavataan vain vesistön alajuoksulla merialueen vaikutuspiirissä. Kolmipiikin
levinneisyysalue ulottuu ilmeisesti Tyysterinkoskelle saakka, sillä lajista on tehty havaintoja
Brasaksen kalatieseurannassa.
Kymmenpiikki
Kymmenpiikkiä esiintyy Mustijoessa ainakin Laukkosken ja meren välisellä alueella sekä sivupuroista
vähintään Isonniitynojassa ja Myllyniitynojassa. Mustijoessa laji lienee runsaslukuisin merenpinnan
tasossa olevalla joen suualueella.
Kivisimppu
Kivisimppua tavataan Mustijoessa koko sen pituudella ja paikoin koskialueilla se saattaa olla
runsaslukuisin kalalaji. Kivisimppua on todennäköisesti myös Mäntsälänjoessa, sillä lajia on
tavattu siihen laskevasta Omitto-ojasta. Kivisimppu vaikuttaa kuitenkin uupuvan muuten vesistön
sivupuroista.
Ahven
Ahventa tavataan käytännössä kaikkialla Mustijoen vesistössä. Laji puuttuu vain syrjäisimmistä
latvapuroista ja mahdollisesti joistakin umpilammista, joihin lajia ei ole siirretty tai joista se on
hävinnyt esimerkiksi toistuvien happikatojen vuoksi.
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Vesistön alajuoksulle nousee merestä keväällä suurikokoisia ahvenia. Ahvenet nousevat myös
puroihin kutemaan, vaikka kutu on mahdollista myös seisovassa vedessä.
Ahven lienee hauen ja turvan ohella suvantoalueiden keskeisin saalislaji. Vesistön keski- ja alajuoksun
ahvenkannat ovat todennäköisesti taantuneet (vrt. hauki).
Kuha
Kuhan levinneisyys Mustijoen vesistössä on kaksijakoinen. Lajia tavataan vesistön alajuoksulla, jossa
sen levinneisyys on Brasaksen padon rakentamisen myötä rajoittunut joen alimmalle parin kilometrin
matkalle. Aiemmin kuhaa esiintyi Mustijoen alaosalla todennäköisesti aina Tyysterinkoskelle saakka.

Kuha on kotiutunut istutusten myötä ainakin Kotojärveen ja Hunttijärveen. Istutuksia on tehty myös
useisiin muihin vesistön järviin, mutta niiden kuhakannan nykytilasta ei ole tarkempaa tietoa. Järvistä
valuu todennäköisesti ajoittain tulvien mukana kuhan poikasia myös alapuolisille jokiosuuksille,
joten kuha kuulunee harvalukuisena myös jokialueiden kalastoon.
Kiiski
Kiiskeä tavataan lähes koko Mustijoen vesistössä kaikenlaisissa elinympäristöissä puroista
jokisuvantoihin, koskiin ja järviin. Kiiski kuuluu useimpien vesistön suurempien järvien kalastoon.
Ravut
Mustijoessa alunperin elänyt kotimainen jokirapu on todennäköisesti hävinnyt kokonaan
vesistön virtavesistä. Jokirapua saattaa esiintyä vielä joissakin eristyneissä osissa vesistöä.
Pohjoisamerikkalaista alkuperää olevaa täplärapua esiintyy vesistössä laajasti. Täplärapu voi kantaa
rapuruttoa kuolematta siihen itse. Jokirapu taas kuolee ruttotartuntaan. Siksi jokirapu ei menesty
täpläravun kanssa samoilla alueilla. Täplärapua ei saada enää pois vesistöstä, joten jokiravun
palauttaminen vesistöön ei onnistu. Jokirapu olisi arvostetumpi ja todennäköisesti myös tuottavampi
rapulaji virtavesissä.
Mustijoen alajuoksulta Brasaksen padon alapuolelta on yksittäinen havainto villasaksiravusta.
Usein rahtilaivojen painovesilastin mukana ilmaantuva villasaksirapu on aasialaista alkuperää oleva
haitalliseksi luokiteltu vieraslaji. Villasaksirapu ei tiettävästi lisäänny Suomen oloissa eikä siten
muodosta uhkaa Mustijoessa.
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4. 2 Yleiset suositukset virtavesien kalakantojen kehittämiseksi
4.2.1 Vaellusyhteydet
Mustijokeen on mahdollista palauttaa elinvoimaiset luontaisesti lisääntyvät vaelluskalakannat.
Meritaimenen, vaellussiian, vimman ja nahkiaisen on havaittu kuteneen ja lisääntyneen
onnistuneesti vesistön alajuoksulla. Vaelluskalat eivät kuitenkaan pääse nousemaan Mustijoen
varsinaisille koskialueille lisääntymään, joten kutua tapahtuu nykyisin vain hyvin pienialaisissa
virtapaikoissa aivan joen alimmilla osilla. Mustijoessa ei siten nykytilassa voida puhua elinvoimaisista
vaelluskalakannoista.
Mustijoen palautuminen laajemmin vaelluskalojen lisääntymisjoeksi on riippuvainen Tyysterinkosken
kalatien rakentamisesta seitsemän kilometrin päähän jokisuusta. Mustijoessa ei nykyisin ole
varsinaisia vaelluskalojen lisääntymisalueiksi soveltuvia koskia Tyysterinkosken alapuolella ja
sopivia sivupurojakin on vain yksi. Tyysterinkosken kalatien rakentamisen myötä vaelluskaloille
aukeaa pääsymahdollisuus kolmelle kalataloudellisesti merkittävälle koskikokonaisuudelle eli
Boenkoskeen ja Vekkoskeen, Niinikoskeen sekä Itälänkoskeen ja Laukkoskeen. Merkittävistä
sivupuroista vaellusmahdollisuus aukeaa Isonniitynojaan ja Grindängsbäckeniin.

Korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 2011 antaman päätöksen mukaan ennen Tyysterinkosken
kalatien rakentamista ”tulee vähintään kolmen vuoden ajan selvittää, kuinka paljon ja minkä lajisia
kaloja Tyysterinkoskelle nousee, kun voimalaitos on käynnissä”. Tutkimuksen tuloksen pohjalta
kalatalousviranomainen voi päättää kalatien tarpeellisuudesta. Tutkimukselle on haettu rahoitusta
maa- ja metsätalousministeriöstä, mutta toistaiseksi varoja ei ole myönnetty.
Tyysterinkosken lisäksi Pornaisten Laukkosken voimalaitospadon muodostama vaelluseste
tulee poistaa pikimmiten, joko rakentamalla padon ohittava kalatie tai purkamalla pato. Tällöin
vaelluskaloille vapautuvat lisääntymisalueiksi Vuoteenkoski, Kirveskoski, Myllykoski, Karjakoski,
Lahantienkoski, Lahan Kartanonkoski ja osa varsinaisesta Lahankoskesta.
Mustijoen vesistön yläosien vapauttaminen vaelluskaloille edellyttää kalateiden rakentamista
Pornaisten Lahankoskeen ja Halkiankoskeen. Kalateiden teknisen haastavuuden ja korkeaksi
nousevan hinnan vuoksi on epätodennäköistä, että kalatiet valmistuisivat aivan lähitulevaisuudessa.
Joen latvavesissä Mäntsälässä on sen vuoksi tarpeen keskittyä ensin paikallisten virtavesikalakantojen
vahvistamiseen. Latvavesistä on tarpeen poistaa pienemmät vaellusesteet erityisesti
Nummistenkoskesta, Mäntsälänjoen Myllykoskesta ja Saarenjoesta.
4.2.2 Virtavesien elinympäristökunnostukset
Kalateiden rakentaminen ei yksin riitä elvyttämään menetettyjä vaelluskalakantoja. Mustijoen
vesistön koskia ja puroja on perattu järjestelmällisesti tulvasuojelun, tukinuiton ja vesivoimatuotannon
tarpeisiin. Kiviä on poistettu ja koskia syvennetty, jolloin vesi on keskitetty yhteen kapeaan ja
vuolasvirtaiseen uomaan. Erityisesti lohikalojen poikasille elintärkeät matalat virta-alueet jäävät
nykytilassa kesäisin kuiville. Kutupohjina toimivat soraikot ovat perkauksissa lähteneet liikkeelle ja
sora on kulkeutunut koskien alapuolisiin suvantoihin.
Lohikalojen määrä ja poikastuotannon onnistuminen on riippuvaista koskialueiden pinta-alasta
ja laadusta. Kutua varten tulee olla sorapohjia sopivan virtausnopeuden alueella. Pienet poikaset
eivät selviä peratuissa koskissa, vaan ne tarvitsevat suojaisia ja matalia reuna-alueita, joissa ne ovat
paremmin turvassa pedoilta. Mitä enemmän poikasalueita on, sitä suuremman määrän poikasia koski
voi tuottaa. Lohikalan poikasen kasvaessa se siirtyy syvempään veteen ja kovempaan virtaan. Silti se
tarvitsee edelleen kivien, puumateriaalin ja kasvillisuuden tarjoamaa suojaa.
Vaelluskaloista erityisesti taimenen, vaellussiian, lohen ja harjuksen menestyminen vaatii koskien
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Kuva 69. Lukkokosken uittoperattua keskiosaa kunnostettiin syksyllä 2017. Kunnostustöitä tehtiin niin kaivinkoneella kuin talkooväen voimin. Kosken kiveämisen ohella alueelle lisättiin kutusoraikoita.

kunnostamista. Kutua varten tulee olla sorapohjia ja koskien vesipinta-alaa tulee laajentaa kattamaan
koskien luontaista ja alkuperäistä pinta-alaa. Tämä tapahtuu palauttamalla kiviä perattuihin uomiin
ja avaamalla vanhoja kuiviksi jääneitä sivu-uomia. Toimenpiteet voidaan kaikissa tässä raportissa
esitellyissä kohteissa toteuttaa ilman, että tulvariski kasvaa kunnostamisesta johtuen.

Sivupuroissa kunnostus voi koskialueiden lisäksi olla tarpeen myös peratuilla ja suoristetuilla
osuuksilla. Tuolloin kaloille heikosti elinmahdollisuuksia tarjoaviksi muuttuneisiin ojamaisiin uomiin
kunnostetaan luonnonpuron ominaisuuksia, kuten suojapaikkoja sekä vaihtelevuutta vesisyvyyteen
ja virtausnopeuteen.
4.2.3 Kalojen alasvaellus voimalaitosten yhteydessä
Alasvaeltavat kalalajit
Kaikki kalalajit vaeltavat, mutta erityisen suurta kuolleisuutta voimalaitokset aiheuttavat lajeille
joiden elinkiertoon kuuluu olennaisena osana vaellus alavirtaan. Mustijoessa tällaisia lajeja ovat
etenkin taimen, lohi ja ankerias. Taimenen ja lohen vaelluspoikaset vaeltavat mereen syönnökselle
ja toisaalta emot palaavat kudun jälkeen takaisin mereen. Ankeriaalla vastaavasti kutuvaellus
suuntautuu alavirtaan kohti merta.
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Alasvaelluksen ajankohta
Suomenlahden alueella taimenen vaelluspoikasten alasvaellusta on tutkittu ainakin Suomessa
Ingarskilanjoella (Haikonen 2012, Haikonen & Tolvanen 2013) ja Vantaanjoella (Haikonen ym. 2015)
sekä Virossa Pidula- ja Pudisoo-joilla (Rannak ym. 1983). Lohen vaelluspoikasen alasvaellusta on
tutkittu lisäksi Virossa Pirita-joella (Kesler ym. 2013). Tietoa on olemassa myös muualla Itämeren
alueella tehdyistä lohen ja taimenen vaelluspoikastutkimuksista (mm. Degerman ym. 2001).
Taimenen ja lohen vaelluspoikasten alasvaellus käynnistyy keväällä yleensä huhtikuun puolivälin
jälkeen, jolloin jokivesi saavuttaa noin 3-5 °C lämpötilan. Vaelluksen huippu ajoittuu Suomenlahden
alueella tyypillisesti toukokuulle, jolloin veden lämpötila on noin 7-14 °C. Vaellus hiipuu virtaaman
pienentyessä, mutta voi jatkua kesäkuun jälkipuoliskolle saakka.

Lohikalojen vaelluspoikasista osa vaeltaa mereen syksyllä (mm. Taal ym. 2014, Kesler 2015, Aarestrup
ym. 2018). Syksyistä alasvaellusta ei ole juurikaan tutkittu Suomenlahden joissa, joten vaelluksen
ajoittumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä ei tunneta tarkkaan.
Ankeriaan vaellus käynnistyy Etelä-Ruotsissa tehtyjen tutkimusten perusteella keväällä huhtitoukokuussa, kun veden lämpötila nousee yli 5–7 °C ja päättyy syksyllä loka-marraskuussa, kun
veden lämpötila laskee alle 6–8 °C. Keväällä ja syksyllä ankeriaiden liike on pääasiassa alasvaellusta,
mutta kesällä ankeriaita liikkuu myös ylävirtaan. Keväällä ankeriaiden vaellustaipumuksen näyttää
laukaisevan veden lämpötilan kohoaminen, kun taas syksyllä aktivoiva tekijä on kasvava virtaama
(Eklöv ym. 2017).
Suomessa kutuvaellukselle lähtevien ankeriaiden seurantaa on tehty ainakin Evon alueen pienvesissä,
Vääksynjoessa ja Nokianvirrassa. Näissä seurannoissa (Tulonen 2017a, 2017b, 2017c) on havaittu
vaelluksen painopisteen siirtyneen Ruotsin tapaan kevääseen.
Mistä alasvaelluksen ongelma syntyy?
Voimalaitokset aiheuttavat alasvaeltaville kaloille kuolleisuutta suoraan ja epäsuorasti. Suora
kuolleisuus syntyy kalojen kiilautumisesta voimalaitoksen veden sisäänottokanavan välppään sekä
vaurioitumisesta voimalaitoksen turbiineissa tai ohijuoksutuksen yhteydessä patorakenteissa.
Kuva 70. Voimalaitospadot eivät ainoastaan
estä vaelluskaloja
nousemasta kutualueilleen. Voimalaitokset
ovat myös uhka alaspäin palaaville kaloille
ja mereen vaeltaville
poikasille. Padon yli ei
välttämättä virtaa lainkaan vettä ja ainoa reitti alaspäin on turbiinin
läpi. Myös voimalaitosten katkokäyttö aiheuttaa haittaa kalastolle
ja virkistyskäytölle.
Kuvassa Laukkosken
voimalaitos on pysähdyksissä ja kerää vettä
patoaltaaseen. Sen
jälkeen turbiini jaksaa
taas hetken pyöriä.
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Epäsuoraa kuolleisuutta syntyy lisäksi voimalaitosten patoaltaissa, jotka hidastavat alasvaellusta ja
lisäävät riskiä tulla petokalojen tai kaloja saalistavien lintujen syömäksi.

Voimalaitosten aiheuttama alasvaellustappio kertautuu. Mitä useamman voimalaitoksen turbiinien
läpi kala joutuu kulkemaan matkallaan mereen, sitä epätodennäköisempää sen selviäminen on.

Voimalaitosten aiheuttamia alasvaellustappioita on tutkittu Suomenlahden alueella vain Kymijoessa
(Mikkola ym. 2010) ja Mustionjoessa (Karppinen ym. 2017). Näiden olosuhteet eroavat kuitenkin
merkittävästi Mustijoesta, sillä niiden virtaamavaihtelut ovat vähäisempiä ja voimalaitokset
huomattavasti suurempia.
Mustijoella voimalaitosten aiheuttamia alasvaellustappioita ei ole toistaiseksi huomioitu millään
tavalla edes tuoreimmissa voimalaitosten lupapäätöksissä. Esimerkiksi Tyysterinkoskella kalat
pääsivät todennäköisesti normaalisti alavirtaan ennen voimalaitoksen rakentamista.

Hieman Tyysterinkoskesta ylävirtaan sijaitsevan Vekkosken (F=665 km2) keskivirtaama (v. 19662011) ylittää Tyysterinkosken (F=757 km2) voimalaitoksen rakennusvirtaaman (9 m3/s) ainoastaan
ajanjaksoilla 2.4-12.5 ja 19.11.-27.11. Voidaan arvioida, että voimalaitoksen ohi riittää nykyisin
vettä arvioilta vain pari kuukautta vuodessa. Loput noin kymmenen kuukautta vuodesta koko joen
virtaama johdetaan voimalaitokseen ja samalla myös alavirtaan vaeltavat kalat joutuvat menemään
turbiinien lävitse.

Tyysterinkosken voimalaitoksessa on käytössä kompaktiturbiinit. Kalojen kuolleisuutta kyseissä
turbiinityypissä ei tiettävästi ole tutkittu missään. Turbiinien rakenteen perusteella voidaan
kuitenkin arvioida, että niiden aiheuttama kuolleisuus turbiinien kautta kulkemaan joutuville kaloille
on huomattava.
Mitä asialle voidaan tehdä?
Kalojen alasvaellustappioita voidaan vähentää voimalaitoskohtaisesti erilaisilla rakenteellisilla
muutoksilla, kuten ohjausaidoilla ja tietynlaisilla välpillä sekä näiden yhteydessä olevilla
pakoikkunoilla, joilla ohjataan kaloja turvallisesti voimalaitoksen ohi ja estetään niiden pääsy sen
turbiineihin. Suomessa näitä toimenpiteitä ei kuitenkaan toistaiseksi ole juuri otettu käyttöön, vaikka
esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ja Ruotsissa näistä on jo runsaasti kokemuksia (mm. Huusko ym.
2014, Emanuelsson 2017).
Jokainen voimalaitos on yksilöllinen, joten kaikkiin voimalaitoksiin sopivaa yleispätevää ratkaisua
kalojen alasvaellustappioiden vähentämiseen on vaikeaa esittää ilman tarkempia tutkimuksia.
Haastetta tuo myös se, että eri kalalajit liikkuvat eri vesikerroksissa. Lohikalojen vaelluspoikaset
vaeltavat pääasiassa joen pintakerroksessa, kun taas ankeriaat liikkuvat pohjan lähellä.
4.2.4 Voimalaitosten virtaamasäännöstely
Mustijoen voimalaitokset harjoittavat pienten virtaamien aikana niin sanottua katkokäyttöä. Tuolloin
joen virtaama ei riitä pyörittämään yhtäkään voimalaitoksen turbiinia jatkuvasti, joten veden
juoksutus pysäytetään siksi aikaa, että padon yläpuolelle kertyy riittävästi vettä.
Virtaaman katkettua voimalan alapuolinen jokiallas alkaa hiljalleen valua tyhjäksi. Erityisen selvästi
tämä näkyy alapuolisilla koskilla, missä jokiuoman reunojen tärkeät poikasalueet kuivuvat. Vesipintaalan pienentyessä poikaset joutuvat hakeutumaan kosken keskiuomaan tai ne voivat jäädä pieniin
lammikoihin tai kuiville kivenkoloihin. Kaikissa tapauksissa ne ovat alttiitiimpia petojen saalistukselle.
Talvella reunojen kuivuminen voi aiheuttaa joen pohjasoraikoissa olevan mädin jäätymistä. Veden
pinnan vaihtelu aiheuttaa myös kasvavaa reunaeroosiota.
Vesi voi käydä hetkellisesti niin vähissä, että kalastuskin on mahdotonta ja pienimmät virtaamat
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Kuva 71. Jokien suvantoalueet tarjoavat runsaasti kalastusmahdollisuuksia aivan kotikulmilla, mutta saalisvarmuuteen ja tavoitettavuuteen panostaminen parantaisi kalastusmahdollisuuksia nykyisestä.

ja tarve katkokäytölle osuvat yleensä kesän parhaimpaan virkistyskäyttöaikaan. Säännöllisesti
tapahtuva kuivuminen luonnollisesti karkottaa kaloja pois koskista, eivätkä ne palaa välittömästi
takaisin veden noustessa.

Erityisen haitallista ja näkyvää katkokäyttö on Laukkosken voimalaitoksen alapuolella, mutta myös
muiden voimalaitosten aiheuttamien virtaamavaihteluiden vaikutusta on tarpeen seurata.
4.2.5 Suvantoalueiden kalakantojen hoitotoimenpiteistä
Suvantoalueiden kalastusmahdollisuuksien parantamiseksi myös näiden alueiden kalakantoja
tulee huomioida ja niitä tulee tarpeen mukaan hoitaa saalisvarmuuden ja vesistön tuottavuuden
parantamiseksi.

Useimmat yleiset kalalajit kuten hauki, ahven ja särkikalat ovat tehokkaita lisääntyjiä. Tulvimisen
estäminen joessa ja sivupuroissa sekä näihin yhteydessä olevien kosteikoiden kuivattaminen on
kuitenkin vähentänyt kevätkutuisten kalalajien kutualueiden määrän murto-osaan luonnontilaisesta.
Vaikka kalat ehtisivät kutea tulvarannoille, vesi laskee kutualueilta pois aivan liian aikaisin. Kalojen
poikaset eivät ehdi kuoriutua tai kasvaa riittävästi poistuakseen ajoissa pois kuivuvilta alueilta.
Jokeen tai puroihin yhteydessä olevia tulvakosteikoita voidaan kunnostaa niin, että ne voivat jälleen
toimia hauen ja ahvenen kutu- ja poikasalueina. Oleellista on, että sopivilla tulva-alueilla voidaan
säilyttää vettä ja yhteys jokeen tai puroon riittävän pitkälle alkukesään asti.
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5. Kalastuksen järjestäminen
5.1 Kalastusrajoitukset
Suomessa on melko laajat yleiskalastusoikeudet, sillä onkimista ja pilkkimistä voi harjoittaa joitakin
poikkeuksia lukuun ottamatta merellä, järvillä ja monilla jokialueilla ilman erillistä kalastuslupaa.
Myös viehekalastus yhdellä vavalla on mahdollista samoilla alueilla maksamalla kalastonhoitomaksu.
Kalastonhoitomaksu koskee kaikkia 18-64-vuotiaita kalastajia, jotka harjoittavat muuta kalastusta
kuin ongintaa, pilkintää tai silakan litkausta. Pyydyskalastus (esim. katiska, verkko, rapumerta...) tai
useamman vavan käyttö kalastuksessa edellyttää kalastonhoitomaksun lisäksi vesialueen omistajan
luvan. Pyydyskalastukseen myös alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet henkilöt tarvitsevat
vesialueen omistajan luvan, vaikka heidät on vapautettu kalastonhoitomaksuvelvollisuudesta.
Kalastusta ohjataan kalakantojen suojelemiseksi erilaisilla yleisillä ja paikallisilla rajoituksilla,
jotka perustuvat mm. kalastuslakiin, kalastusasetukseen sekä kalatalousviranomaisen ja vesialueen
omistajan näiden pohjalta tekemiin päätöksiin.
Mustijoella ovat vuoden 2018 alussa voimassa seuraavan sivun tietolaatikossa mainitut rajoitukset.
Kannattaa kuitenkin huomioida, että nämä rajoitukset saattavat muuttua.

Kuva 72. Onkiminen on monen lapsen ja nuoren ensimmäinen kosketus kalastukseen. Kosket ovat olleet yleisiä
onkipaikkoja, koska niiden reunoilta on löytynyt kovia ja avoimia rantoja. Suvantojen rannat ovat usein pusikkoisia, jyrkkiä ja liukkaita. Koska koskilla ei enää saa onkia, voisi erillisten onkimispaikkojen rakentamisella
ja osoittamisella helpottaa kalastusharrastuksen aloittamista. Kodin läheltä löytyvä esteetön onkipaikka voisi
olla myös iäkkäämpien tai liikuntarajoitteisten harrastajien mieleen.
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Kalatalousviranomaisen
Mustijoessa

(Ely-keskus)

päätökseen

perustuvat

kalastusrajoitukset

Mustijoki on luokiteltu vaelluskalavesistöksi.

Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueilla ei saa kalastaa yleiskalastusoikeuksin. Koski ja virtaalueilla onkiminen ja pilkkiminen on kielletty ja viehekalastus vaatii kalastonhoitomaksun
lisäksi vesialueen omistajan luvan (kalastuslaki 7 § ja 46 §). Jokien suvantoalueilla saa kalastaa
yleiskalastusoikeuksin. Koski- ja virta-alueita ei vielä ole erikseen määritelty, vaan ne perustuvat
koski- ja virta-alueen kuvaukseen (kalastuslaki 4 §). Ehdotus koski- ja virta-alueiden määrittämiseksi
Mustijoen vesistössä on tämän raportin liitteessä 4.
Vaelluskalavesistöön kuuluvassa joessa kalastus verkolla on kielletty elokuun 15 päivästä marraskuun
30 päivään (kalastusasetus 12 §).

Meressä kilometriä lähempänä vaelluskalajoen suuta on kalastaminen verkolla kielletty 15 päivästä
elokuuta 31 päivään lokakuuta (kalastuslaki 66 §).
Vaelluskalavesistön edustalla on rajoituksia isorysäpyynnille, nuottaukselle ja troolaukselle
(kalastuslaki 66 §).

Mustijoen edustan merialueella on kalaväylä. Kalaväylässä kalastus kiinteillä ja seisovilla pyydyksillä on
kiellettyä (kalastuslaki 68 §).

Kalastusalueen asettamat kalastusrajoitukset
Porvoon kaupungin alueella on voimassa rauhoituspiiri vuosittain 1.8.-30.11.

Merialueen ja Brasaksen kalatien välisellä alueella kaikki kalastus on kielletty rauhoituspiirin
voimassaoloaikana.

Brasaksen kalatien ja Pornaisten kunnanrajan välillä saa onkia ja pilkkiä sekä kalastaa katiskalla myös
rauhoituspiirin voimassaoloaikana, huomioiden muut rajoitukset Tyysterinkoskella, Vekkoskella ja
puroissa.

Kalastuslakiin ja -asetukseen perustuvat yleiset kalastusrajoitukset
Kalatiessä sekä kahdensadan metrin matkalla sen tai muun vastaavan laitteen ylä- ja alapuolella on
kaikenlainen kalastus kielletty (kalastuslaki 71 §). Määräys koskee Brasaksen kalatietä.

Kalastusta ei saa harjoittaa voima- ja muuhun laitokseen vettä johtavassa kanavassa eikä sadan
metrin matkalla vesistön poikki rakennetun (...) padon alapuolella (kalastuslaki 71 §). Määräys koskee
Tyysterinkosken-, Laukkosken-, Lahankosken- ja Halkiankosken patoja ja voimalaitosalueita.
Taimen, siika ja lohi ovat rauhoitettuja Mustijoen virtavesissä 1.9.-30.11 (kalastusasetus 1 §). Huom!
määräys koskee myös jokien suvantoalueita.
Rauhoitetut kalalajit ja rauhoitusajat (kalastusasetus 1 §).

Luonnonvarainen eli rasvaeväleikkaamaton taimen on rauhoitettu kokonaan. Rasvaeväleikattuja
taimenia esiintyy aivan joen alimmilla osilla, joihin on vaellusyhteys merestä. Ylemmäksi jokialueelle
mikään taho ei ole istuttanut eväleikattuja taimenia.
Harjus on rauhoitettu 1.4.-31.5.

Nahkiainen on rauhoitettu 1.4.-15.8.

Ravut ovat rauhoitettuja 1.11.-21.7. klo 12.00.

Kalojen alamitat (kalastusasetus 2 §):
rasvaeväleikattu taimen 50 cm
harjus 35 cm
lohi 60 cm

kuha 42 cm
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5.2 Kalastusluvat
Mäntsälän-Pornaisten kalastusalue myy koski- ja virta-alueille viehekalastuslupaa, joka kattaa kaikki
Musti- ja Mäntsälänjoen koski- ja virta-alueet Mäntsälän ja Pornaisten kuntien alueella. Kalastusalue
istuttaa lupatuloilla pyyntikokoista kirjolohta Mäntsälän Lukkokoskeen ja Nummistenkoskeen sekä
Pornaisten kirkonkylän koskiin.

Kalastusalueen viehekalastuslupa on Mustijoen osalta hyvinkin kattava ja poikkeuksellinen muihin
Uudenmaan jokiin verrattuna. Tärkeistä kalastuskohteista ulkopuolelle jää Porvoon Vekkosken alue,
jossa vesialueen omistavilla osakaskunnilla ei ole aktiivista toimintaa. Vekkoski voitaisiin liittää
jatkossa osaksi Mustijoen yhtenäislupaa. Vaihtoehtoisesti osakaskunnat voivat halutessaan järjestää
kalastuksen itse. Kalastuksen järjestäminen Vekkoskessa edellyttää osakaskuntien kokoontumista.
Ilman kokouspäätöksiä kalastus koskessa on toistaiseksi kielletty.

Mäntsälän-Pornaisten kalastusalue yhdistyy vuoden 2019 alussa Porvoonjoen kalastusalueen
kanssa muodostaen uuden kalatalousalueen. Mustijoen viehelupa on syytä säilyttää ennallaan
kalatalousalueen aloittaessa toimintansa. Yhtenäistä lupa-aluetta voidaan jatkossa laajentaa koko
kalatalousalueen kattavaksi tai kehittää jokikohtaisia lupia.

Pyydys- tai esimerkiksi ravustuslupien saanti Mustijoelle vaihtelee suuresti. Lupien saatavuutta
voi tiedustella vesialueet omistavilta osakaskunnilta tai yksityisiltä omistajilta. Porvoon alueella
ei tiettävästi ole aktiivisia osakaskuntia, jotka myisivät lupia ainakaan ulkopuolisille. MäntsälänPornaisten kalastusalue julkaisee keväällä 2018 kalastusesitteen, jossa on toiminnassa olevien
osakaskuntien yhteystiedot.
Tiedon saanti alueellisista kalastusrajoituksista tai -luvista on kalastajan kannalta melko hankalaa.
Tulevien kalatalousalueiden yksi suuri haaste on tiedonvälityksen parantaminen. Yksi keskeinen
keino on omien internetsivujen perustaminen ja aktiivinen ylläpito.

5.3 Kalastusmahdollisuuksien edistäminen
5.3.1 Kalastus koskialueilla
Kalataloudellisten kunnostustoimenpiteiden jälkeen kunnostetuille alueille tulee istuttaa taimenta
mätijyvinä tai pienpoikasina, jotta poikaset leimautuvat näille alueille. Taimenen palauttaminen
Mustijokeen on yksi keskeinen tavoite kalateiden rakentamisessa ja virtavesien kunnostamisessa.
Luonnonvarainen taimen on kuitenkin toistaiseksi rauhoitettu, joten kalastus ei lähitulevaisuudessa
voi perustua taimeneen ja lajin olemassaolo koskissa tulee huomioida kalastussäännöissä.
Mustijoen koskien houkuttelevuus kalastajien silmissä ja toisaalta peruste erillisluvan ostoon
perustuu vielä toistaiseksi muihin tekijöihin kuin taimeneen. Kalaston osalta keskeisiä lajeja ovat
etenkin luonnonvarainen turpa ja istutettu kirjolohi. Vähitellen on kuitenkin pyrittävä tilanteeseen,
jossa kosket ovat riittävän houkuttelevia kalastuskohteita ilman kirjolohi-istutuksia. Erillislupa
mahdollistaa kalastuksen näissä kohteissa, joissa se ilman lupamyyntiä olisi kokonaan kielletty.
Kalastoa on hoidettava siten, että kalastajilla on mahdollisuus saada kotimaisia ja mielellään
luontaisesti lisääntyviä kalalajeja.

Kunnostettuihin koskiin voidaan istuttaa harjusta ja toutainta, joilla molemmilla on mahdollisuus
lisääntyä myös luontaisesti. Koski- ja virta-alueilta tavataan runsaasti joen luontaisia kalalajeja ja
niistä ainakin hauki, ahven ja turpa sekä alajuoksulla säyne ja vimpa ovat erityisesti vapavälinein
tavoiteltavia lajeja.
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Koskialueilla esiintyy sekä kalastuksen kohteena olevia kaloja, että alamittaisia ja suojelun tarpeessa
olevia kalalajeja. Kalastussääntöihin tulee sen vuoksi kiinnittää jatkossa entistä enemmän huomiota.
Kalastajan täytyy varautua vapauttamaan alamittainen tai suojeltu kala, jolloin väkäsettömien
koukkujen käyttö on vähintäänkin suositeltavaa. Poikastuotantoon varattuja osia koskista, kuten
pienempiä sivu-uomia, on syytä rauhoittaa kalastukselta kokonaan. Vaelluskalojen kutukoskilla
kalastus on syytä keskeyttää lohikalojen kudun ajaksi, vähintään loka-marraskuussa. Syksystä
kevääseen joen pohjalla voi olla lohikalojen mätijyviä tai juuri kuoriutuneita poikasia, joten myös
kahlaamista on paikoin tarpeen rajoittaa lokakuun ja toukokuun lopun välisenä aikana.
5.3.2 Kalastus suvantoalueilla
Mustijoella virkistyskalastus on suurelta osin tapahtunut koskien ympäristössä. Useimmat
kosket ovat tien ja asutuksen läheisyydessä ja niiden kovat ja avoimet rannat ovat olleet helppoja
kalastaa. Koskiympäristöt ovat usein viihtyisiä ja kalaisia, jonka vuoksi lastenkin ensimmäiset
kalastuskokemukset on usein hankittu näillä paikoilla.

Mustijoki on määritelty vaelluskalavesistöksi, joten onkiminen ja pilkkiminen koski- ja virta-alueilla
on kielletty. Kiellosta ei voida poiketa edes perustellusta syystä. Kiellon syynä on se, että koski- ja
virta-alueilla elää mm. lohikalojen poikasia, joita on yleisesti pyydetty onkimalla rauhoituksista ja
alamitoista piittaamatta. Koska koskialueet eivät enää mahdollista onkimista, tulee joella olla muita
onkimiseen soveltuvia kohteita, joissa kalastusharrastuksen aloittaminen on helppoa ja miellyttävää.
Tällaisia kohteita on suvantoalueilla liian vähän. Tämän vuoksi tarvitaan erityisiä onkialueita, joihin
on helppo tulla ja joissa kalastus onnistuu aloittelijaltakin.

Rannat ovat suurimmaksi osaksi yksityisessä omistuksessa, joten erityisestä kalastajien ohjaamisesta
tietyille alueille tai onkialueiden kunnostamisesta tulee sopia maanomistajien kanssa. Soveltuvia
alueita tulee jatkossa kartoittaa. Nykyisiä yleisessä käytössä olevia ja onkimiseen soveltuvia rantoja
on mm. Hinthaarassa, Vekkosken ylä- ja alapuolella, Pornaisten niin kutsutussa Pappilanrannassa,
Nummisten uimarannan alapuolella ja Hirvihaarankosken yläpuolella. Kunnostettavissa onkikohteissa
voisi olla myös opasteita, pysäköintimahdollisuus ja pieniä kalastusta helpottavia rakenteita, kuten
pitkospuita tms.
Mustijoella olisi hyvät mahdollisuudet rakentaa myös sellaisia kalastuskohteita, joissa erityisryhmät
voidaan huomioida. Esimerkiksi liikuntarajoitteisille tai suurempien lapsiryhmien kanssa kalastaville
voisi olla tarjolla helppokulkuisia ja turvallisia kalastuspaikkoja.

Kuva 73. Seudun virtavedet
ovat lajirikkaita ja esimerkiksi
ongella voi helposti tavoittaa
kymmenkunta eri kalalajia.
Kuvan sähkökalastussaaliissa Mustijoen keskijuoksulla
esiintyvät turpa, hauki, ahven,
törö, särki, salakka, kivennuoliainen ja kivisimppu.
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Suvantoalueilla tapahtuvaa kalastusta edistäisi myös mahdollisuus käyttää soutuvenettä. Veneille
tulisi olla laskupaikkoja ja esimerkiksi osakaskunnat, yhdistykset ja kunnat voisivat vuokrata
soutuveneitä. Toiminta mahdollistaisi kalastuksen ohella myös omatoimisen päiväretkeilyn ja toisi
samalla joen virkistysmahdollisuuksia lähemmäs seudun asukkaita.

5.3.3 Kalastus Mustijoen edustan merialueella
Mustijoen edustalla on erilaisia kalastusrajoituksia vaelluskalavesistöksi määrittelystä johtuen.
Tärkeimmät rajoitukset ovat syksyinen verkkokalastuskielto kilometriä lähempänä jokisuuta sekä
kauemmaksi jokisuusta ulottuva kalaväylä, jossa kiinteiden pyydysten pitäminen on kiellettyä.

Mustijoen edustalla harjoitetaan verkkokalastusta syksyisin vaelluskalojen nousuaikaan. Mustijoen
edustan merialue on melko avoin verrattuna seudun muihin jokiin, joten jokeen pääsee kalastuksesta
huolimatta nousemaan kohtalainen määrä meritaimenia. Pyynnin kohteeksi joutuneiden taimenten
määrästä ei ole varmaa tietoa, mutta tiettävästi kaloja saadaan sekä pyydys- että vapavälinein.
Porvoon edustan merialueella on jo nykyisin ajallisia ja alueellisia kalastusrajoituksia kuhakannan
suojelemiseksi. Kuhan kalastus keskittyy avovesiaikana loppukesään ja syksyyn. Kudulle valmistautuvat
lohikalat alkavat hakeutua jokien läheisyyteen juuri silloin, jonka vuoksi kalastusta Mustijoen edustalla
on tarpeen rajoittaa myös syksyllä. Riittävän suojelun tason ja toisaalta kalakantojen tehokkaan
hyödyntämisen yhteensovittaminen on haasteellinen tehtävä. Kalastuslaki edellyttää vaelluskalojen
kutualueille pääsyn turvaamista. Viimeistään siinä vaiheessa kun, Tyysterinkosken kalatie valmistuu
tai sitä edeltävää vaelluskalatutkimusta tehdään, on Mustijoen edustalle tarpeen määrittää nykyistä
laajempia suojelutoimia.

Kuva 74. Vaelluskalat saapuvat usein hyvissä ajoin joen edustalle ja odottavat joen virtaaman kasvamista tai
veden jäähtymistä noustakseen jokeen. Kalastus jokien edustoilla tulee järjestää siten, että uhanalaiset tai
vaarantuneet kalalajit pääsevät nousemaan jokiin kutualueilleen. Mustijoen edustalla merenlahti on melko
leveä. Kalaväylä on kuitenkin kapea ja sen ulkopuolella on lähes koko lahden poikki sijoitettuja verkkoja.
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Liite 1. Mustijoen vesistössä tavatut kalalajit
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Liite 2. Mustijoen vesistössä esiintyvien kalalajien yleisyys
Kalalaji

Esiintyminen

Nahkiainen
Pikkunahkiainen
Merinahkiainen
Ankerias
Hauki
Lohi
Taimen
Kirjolohi
Muikku
Siika
Peledsiika
Puronieriä
Harjus
Kuore
Särki
Säyne
Seipi
Turpa
Sorva
Toutain
Suutari
Törö
Salakka
Lahna
Pasuri
Vimpa
Miekkasärki
Ruutana
Hopearuutana
Karppi
Kivennuoliainen
Piikkimonni
Made
Kolmipiikki
Kymmenpiikki
Kivisimppu
Ahven
Kuha
Kiiski

2
2
0
2
3
2
2
2
0
2
2
0
1
2
3
2
2
3
3
1
3
3
3
3
3
2
1
3
1
2
3
2
3
2
2
3
3
3
3

Esiintyminen:

0

1
Esiintyminen:		
0 - yksittäishavainto
2
			1 - satunnaisesti
3
			2 - paikoitellen
			3 - yleisesti
0
Runsaus:
			
1
Runsaus:		
0 - yksittäishavainto
2
			1 - vähälukuisesti
3
			2 - kohtalaisesti
4
			3 - runsaasti
			
4 - hyvin runsaasti

Istutusten
varassa
kyllä
kyllä
kyllä
todennäköisesti
kyllä
kyllä
todennäköisesti
todennäköisesti
kyllä
-

Runsaus
1
2
0
1
3
1
2
1
0
2
1
0
1
2
4
2
2
3
3
1
3
3
4
4
4
2
1
3
1
1
4
1
2
2
2
2
4
2
4
yksittäishavainto
satunnaisesti
paikoitellen
yleisesti
yksittäishavainto
vähälukuisesti
kohtalaisesti
runsaasti
hyvn runsaasti
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Liite 3
Ehdotukset kunnostustoimenpiteiksi
Mustijoen neljän voimalaitospadon yhteyteen esitetään alustavat kalateiden linjaukset ja suosituksia muista kunnostustoimista. Yhdeksälle koskelle on suositus tarvittavista kalataloudellisista kunnostustoimenpiteistä.

Suunnitelmakuvissa käytetyt symbolit:

Purettava perkauskivikko (ilmakuva)
Purettava perkauskivikko (lähikuva)

Suunta tai alue, johon perkauskivet sijoitetaan
Kutusoraikko (sora tuotava ulkopuolelta)
Kivettävä alue (kivi tuotava ulkopuolelta)
Veden virtaussuunta
Kalojen nousureitti
Kalatie

Vesitettävä tai kunnostettava sivu-uoma
Vesitettävä alue

Purettava rakenne
Pohjakynnys

Toimenpidekohteiden numerointi

Liite 3, Tyysterinkoski

Tyysterinkoski, Porvoo
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Ilmakuva: Akondis/Antti Kilpeläinen)

Liite 3, Tyysterinkoski
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Tyysterinkoski
Alue 1, kalatie
Tyysterinkosken kalatien sijoituspaikka on lupapäätöksen mukaisesti (KHO
2011) suunniteltu voimalan vasemmalle puolelle kallion päälle. Kalatien rakentaminen edellyttää betonivalulla toteutettavia seinärakenteita, mutta itse
kalatie tulee toteuttaa teknisen kalatien sijaan mahdollimman luonnonmukaisena seinämärakenteiden sisällä. Luonnonmukaisuuden vuoksi kalatien pituus
on saatava mahdollimman pitkäksi, jotta siitä saadaan riittävän loiva.
Alavirtaan vaeltavat kalat, kuten lohikalojen vaelluspoikaset ja ankeriaat, hakeutuvat todennäköisesti voimalaitoksen yläkanavan välpän luo päävirtauksen
mukana. Voimalaitoksen yhteydessä tulee varmistaa teknisin ratkaisuin, että
kalat ohjautuvat turvallisesti kalatiehen voimalaitoksen sijaan.

Alueet 2 ja 3, vanha luonnonuoma
Suurempien virtaamien aikana voimalaitoksen ohi juoksutettava vesi tulee
ohjata kosken keskellä olevaan vanhaan luonnonuomaan. Tällöin myös tämän
uoman kautta voidaan järjestää vaellusmahdollisuus niin ylä- kuin alavirtaan.
Suurten virtaamien aikana osa ylävirtaan pyrkivistä kaloista hakeutuu ohijuoksutusvirtauksen houkuttelemana tähän kosken itäiseen haaraan. Uoman
kunnostaminen vaelluskelpoiseksi edellyttää muutoksia erityisesti uoman yläosassa olevaan settipatoon (kohta 3).
Alue 4, säännöstelyluukku
Kun joen virtaama nousee suuremmaksi kuin voimalaitoksen rakennevirtaama, tulee ohijuoksutus hoitaa ylisyöksynä luonnonkosken kautta (kohta 2).
Tulvaluukkua tulee käyttää vain silloin, kun voimalaitoksen ja luonnonkosken
kautta ei voida johtaa tarpeeksi vettä. Käytännössä sellaisia tilanteita on vain
suurilla tulvilla.

Boenkoski ja Vekkoski, Porvoo
Liite 3, Vekkoski
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Ilmakuva: Akondis/Antti Kilpeläinen)

Liite 3, Vekkoski
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Boenkoski ja Vekkoski
Kohteen kunnostuksessa kutusora ja osa kivistä tarvitsee tuoda ulkopuolelta.

Alue 1, Boenkoski
Boenkoski on kalliopohjainen ja melko vuolas. Kosken reunoille ja
kalliopohjaisen koskikynnyksen alapuolelle voidaan kunnostaa kutu- ja
poikasalueita. Reunoilta on saatavilla jonkin verran kiviainesta, mutta muualta
tuotavalle lisäkivelle on tarvetta.
Alue 2, Vekkosken vasen ranta.
Kalliokönkään alapuolella sijaitsee matalaa virta-aluetta, joka tulee kunnostaa
kutu- ja poikasalueeksi. Virta-aluetta tulee laajentaa purkamalla perkauskivistä
kasattuja saarekkeita. Muualta tuotavalle lisäkivelle on mahdollisesti tarvetta.

Alue 3, Vekkosken oikea reuna ja kallioleikkaus
Kosken niskalta uimarannan kohdalta on myllyä varten louhittu kallioon
kapea kanava. Kanavan alapuolella on jonkin verran matalaa poikasalueeksi
soveltuvaa koskea. Myllyn vanhasta kivijalasta on sortunut kantikkaita
lohkokiviä koskeen.
Kalliopohjaisen kosken alapuolella olevaa perkauskivisaareketta tulee
purkaa osittain. Nykyisen saarekkeen kohdalle ja ympäristöön tulee kivetä
poikasaluetta.
Myllyn kivijalasta sortuneiden lohkokivien lomaan tulee kunnostaa
vaihtoehtoinen nousureitti vuolaan kalliokönkään ohi. Kallioon louhitun
kanavan pohja tulee kivetä ja soraistaa luonnonmukaiseksi.
Alueella 3 on muualta tuotavalle lisäkivelle tarvetta.

Niinikoski, Pornainen
Liite 3, Niinikoski

78
Ilmakuva: Akondis/Antti Kilpeläinen)

Liite 3, Niinikoski

79

Niinikoski

Kohteen kunnostuksessa kutusora tarvitsee tuoda ulkopuolelta.

Alue 1, kosken alaosa
Niinikosken alaosalla on lyhyt jyrkempi perattu koskiosuus, jonka yläpuolella
on pieni kosken välisuvanto. Peratut kivet on pääosin kasattu kosken
virtaussuuntaan katsottuna vasemmalle rannalle. Kiviä tulee palauttaa
koskeen siten, että vesipinta-ala laajenee ja virta-alue pidentyy. Kunnostettavan
koskikynnyksen niskalla on luontainen paikka kutusoraikoille.
Alue 2, virtaussuuntaan katsottuna vasemmalle rannalle peratut kivet
Niinikosken yläosa on perattu kapeaksi ja vuolaaksi ränniksi, jonka pinta-ala on
alle puolet kosken alkuperäisestä leveydestä. Perattuja kiviä on kapeana vallina
kosken vasemmassa reunassa ja ilmeisesti jonkin verran myös tulvakaistaleeksi
jääneessä oikeassa reunassa. Vasemman reunan kivipenkka tulee purkaa ja
palauttaa kivet koskeen. Kosken uoma saa leventyä vasemmassa reunassa,

jolloin reunaan muodostuu matalaa suojaista poikasaluetta. Kosken niskalle
tulee myös sijoittaa kiviä ja soraa. Vastapainoksi tulvavesiä varten kosken
niskaa levennetään tulvakorkeudelta, jolloin kosken vedenjohtokyky säilyy
entisellään.
Alue 3, oikean reunan tulvakaista
Oikean reunan tulvakaista jää nykyisin veden peittämäksi vain suurilla
tulvilla. Uomaa tulee leventää purkamalla tulvakaistaletta reunasta. Purettavat
kivet sijoitetaan nykyiselle vesialueelle. Tulvavallin ulompaan reunaan tulee
muotoilla pieniä sivu-uomia poikasalueiksi.

Tulvakaistaleen yläosaa tulee madaltaa kokonaisuudessaan siten, että tulvaaikoina se kompensoi alivesiuomaan tehtäviä kiveyksiä ja soraistuksia. Sivuuomat tulee muotoilla siten, että niissä säilyy virtaama ympärivuotisesti.

Laukkoski, Pornainen
Liite 3, Laukkoski

80
Ilmakuva: Akondis/Antti Kilpeläinen)

Liite 3, Laukkoski
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Laukkoski
Laukkoskelle on laadittu kolme vaihtoehtoista kalatiesuunnitelmaa voimalan
edellisen omistajan teettämänä. Suunnittelun lähtökohta oli tuolloin, että
nykyisen voimalaitoksen länsipuolelle olisi rakennettu uusi voimala. Kalatie
oli suunniteltu sijoitettavaksi voimalaitoksen ja kalliopohjaisen kosken
väliin hyödyntäen voimalan sivussa olevaa uittoränniä. Kaikki suunnitellut
vaihtoehdot olivat teknisiä kalateitä.

Koska uutta voimalaa ei ole rakennettu, mahdollistaa se luonnonmukaisen
kalatien rakentamisen joen ja voimalaitoksen länsipuolelle. Luonnonmukaiseen

kalatiehen saadaan kunnostettua poikastuotantoaluetta, jota Laukkoskessa ei
enää nykyoloissa ole. Poikastuotantoa varten kalatiessä tulee säilyttää jatkuva
virtaama.

Laukkosken voimalaitoksen tuottaman sähkön arvo ei ole suuri ja alivirtaamien
aikaisesta katkokäytöstä luopuminen ja kalatien vaatima vesimäärä leikkaavat
siitäkin pienen osan pois. Kalatien rakentamiskustannukset ja voimalan
käytön edellytykset huomioon ottaen voi olla kannattavampaa sopia voimalan
poistamisesta käytöstä. Silloin voidaan kalatien rakentamisen sijaan purkaa
pato ja palauttaa Laukkoski 1950-luvun alussa vallinneeseen tilaan. Tuolloin
Laukkoski muodostui kahdesta erillisestä koskesta, Vanha-Myllykoskesta ja
Kartanonkoskesta.

Kirveskoski, Pornainen
Liite 3, Kirveskoski

82

Ilmakuva: Akondis/Antti Kilpeläinen)
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Kirveskoski

Kohteen kunnostuksessa kutusora ja osa kivistä tarvitsee tuoda ulkopuolelta.

Alue 1, länsihaaran alaosa
Kirveskosken länsihaaran alaosa on kovaa hiekka-, sora- ja kivipohjaa. Alue
tulee kunnostaa kutu- ja poikasalueeksi kiveämällä ja soraistamalla. Alueella
tarvittava kiviaines pitää tuoda ulkopuolelta.
Alue 2, länsihaaran yläosa
Länsihaaran yläosa on Kirveskosken luontaisena säilynyttä osaa. Pohja on
sekakokoista kiveä sorasta suuriin lohkareisiin. Uoman pohja on vähitellen
liettynyt ja tiivistynyt. Pohjaa tulee puhdistaa huokoisemmaksi. Kosken haarat
erottavasta saarekkeesta tulee purkaa osa kivistä länsihaaraan.

Nykyisellään länsihaaran yläosa voi jäädä alivirtaamilla hyvin vähävetiseksi
virtauksen ohjautuessa kosken perattuun itähaaraan. Kunnostuksessa tulee
varmistaa, että länsihaaraan virtaa riittävästi vettä myös pienillä virtaamilla.

Alue 3, itähaara
Kirveskosken itähaara on perattu ja osin kalliopohjainen. Yläosalla peratut
kivet on kasattu saarekkeeksi, joka jakaa kosken kahteen haaraan. Saareke tulee
osittain purkaa. Pääosa kivistä tulee sijoittaa kosken perattuun itähaaraan.

Itähaarassa olevan kalliokynnyksen kiertää pieni suojainen sivu-uoma.
Kunnostuksessa tulee varmistaa, että sivu-uomaan virtaa riittävästi vettä myös
pienillä virtaamilla.
Kalliokynnyksen alapuolella virta-aluetta voidaan jatkaa ulkopuolelta
tuotavalla kiviaineksella.

Myllykoski, Pornainen
Liite 3, Myllykoski

84

Ilmakuva: Akondis/Antti Kilpeläinen)

Liite 3, Myllykoski
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Myllykoski

Kohteen kunnostuksessa kutusora tarvitsee tuoda ulkopuolelta.

Alue 1, kosken alaosa
Kosken alaosa on perattu ja kivet on kasattu uoman reunoille. Kiviä on erityisesti
virtaussuuntaan katsoen uoman oikeassa reunassa. Kiviä tulee palauttaa
koskeen ja vesipinta-alaa tulee levittää nykyistä laajemmalle. Erityisen tärkeää
on muodostaa reunoille matalia ja suojaisia poikasalueita.
Keskemmälle uomaan ja kallioiden lähelle tulee kunnostaa myös syvempiä
alueita suurempia kaloja varten sekä kalastusmahdollisuuksien parantamiseksi.
Kosken jyrkän kalliokönkään kohdalla tulee kiveämällä helpottaa kalojen
nousua könkään yli.

Alue 2, kosken yläosa
Myllykosken kalliopohjaisella yläosalla kiviä on kasattu lähinnä kosken
oikeaan reunaan sekä pieneksi saarekkeeksi kosken niskalla. Saareke
tulee purkaa ainakin osin. Kosken oikeaan reunaan saadaan muodostettua
poikasille soveltuvaa suojaisampaa koskea. Kosken niskalle tulee kunnostaa
kutusoraikoita.

Liite 3, Myllykoski

86

Alue 3, kosken keskiosan pato
Myllykosken puolivaiheilla oleva pato estää pienillä virtaamilla veden pääsyn
kosken sivu-uomiin. Veden pääsy sivu-uomiin on turvattava myös alivirtaamien
aikaan. Pato tulee mieluiten purkaa kokonaan pois. Purkujäte on ongelmajätettä,
joka tulee kuljettaa kaatopaikalle.

Alue 4, sivu-uomat
Myllykosken alaosalla, virtaussuuntaan nähden oikean rannan puolella virtaa
useampia luontaisia sivu-uomia varjostavan puuston suojassa. Sivu-uomat
toimivat erinomaisina poikasalueina sellaisenaan, kunhan uomiin virtaa
vettä ympärivuotisesti. Sivu-uomiin tulee kunnostaa kutusoraikoita tuomalla
koskelle lisäsoraa.

Karjakoski, Pornainen
Liite 3, Karjakoski

87

Ilmakuva: Akondis/Antti Kilpeläinen)
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Karjakoski

Kohteen kunnostuksessa kutusora tarvitsee tuoda ulkopuolelta.

Alue 1, kosken alaosan tulvakaista
Karjakoski on kokonaisuudessaan perattu ja uoman reunoille on kasattu perkauskiviä. Kosken alaosalla virtaussuuntaan nähden vasemmassa reunassa erottuu
laaja puuton tulvakaistale, jossa virtaa vettä vain tulvilla. Tulvakaistan reunaa tulee purkaa ja käyttää saatavat kivet kosken kiveämiseen. Tulvakaistaleelle
tulee myös kaivamalla tehdä pieniä suojaisia sivu-uomia poikasalueiksi. Kunnostuksessa tulee varmistaa, että sivu-uomiin virtaa riittävästi vettä myös pienillä
virtaamilla.

Liite 3, Karjakoski
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Alue 2, kosken keskiosan kapeikko
Kosken keskivaiheilla uoma on kapea ja hieman muuta koskea jyrkempi.
Uomaa tulee leventää niissä puitteissa kuin se on mahdollista ja kivetä kosken
keskiuomaa. Kosken yläosassa leveän välisuvannon jälkeiselle niskalle tulee
kunnostaa kutusoraikkoa.

Alue 3, kosken niska
Kosken niskalla on lyhyt virtaava kynnys ja reunassa on perkauskivistä
muodostuva suiste. Suisteesta tulee purkaa kiviä takaisin uomaan siten,
että virta-alueen pinta-alaa laajennetaan sekä pituus- että leveyssuunnassa.
Kosken niskalle tulee kunnostaa kutusoraikkoa.

Lahantienkoski, Pornainen
Liite 3, Lahantienkoski
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Ilmakuva: Akondis/Antti Kilpeläinen)

Liite 3, Lahantienkoski
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Lahantienkoski

Kohteen kunnostuksessa kutusora tarvitsee tuoda ulkopuolelta.

Alue 1, sillan alapuoli
Lahantien alapuolella virtaussuuntaan katsoen uoman oikeassa reunassa on
koskesta perattuja kiviä tulvakaistaleella. Kiviä tulee palauttaa koskeen ja
muodostaa erityisesti tulvakaistaleen reunaan matalaa poikasaluetta. Pieni
määrä kiveä saadaan käyttöön myös kosken vasemmasta reunasta sillan
alapuolella. Kosken alaosalle on mahdollista kunnostaa kutusoraikkoa.
Alue 2, alaosan tulvauoma
Tulvakaistaleella on pieni luontainen tulvauoma, johon tulee johtaa jatkuva
virtaus.

Alue 3, sillan yläpuoli
Sillan yläpuolella on koskesta perattuja kiviä uoman molemmin puolin. Kosken
pinta-alaa tulee levittää laajemmalle. Kiveysten avulla voidaan myös loiventaa
kosken jyrkempää yläosaa.
Alue 4, yläosan tulvauoma
Kosken virtaussuuntaan nähden oikeassa sivussa on luontainen sivu-uoma,
joka sopii poikasalueeksi. Uomaan tulee johtaa kosken niskalta alkaen jatkuva
vesitys.

Lahankoski, Pornainen
Liite 3, Lahankoski
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Lahankoski

Kohteen kunnostuksessa ainakin kutusora tarvitsee tuoda ulkopuolelta.

Alue 1, voimalaitoksen purkupaikan alapuoli
Lahankosken alaosalla voi esiintyä voimalaitoksesta johtuen äkillistä
virtaamavaihtelua, vaikka voimalaitos otetaan käyttöön vasta, kun joen virtaama
on vähintään 1,2 m3/s. Uoman reunoille ja virtaussuuntaan oikean rannan
puolelle erottuviin sivu-uomiin voidaan kunnostaa poikasten elinalueita.

Liite 3, Lahankoski

Alue 2, voimalaitoksen ja Patalammen välinen alue
Voimalaitoksen purkupaikan yläpuolella sijaitsee Patalampi, joka on jäänyt
osin sivuun veden nykyiseltä virtausreitiltä. Nykyisin vesi virtaa lammen kautta
vain tulva-aikoina. Lammen pinta on nostettu nykyiselle tasolle patoamalla
lammen purku-uoma kohdassa 2. Purku-uomaa tulee loiventaa ja sen kautta
tulee järjestää kaloille nousumahdollisuus lampeen.

Alue 3, Patammen ja voimalaitospadon välinen alue
Patalammesta on edelleen olemassa hyvä luontainen nousureitti ensimmäisen
padon alapuolelle, vaikka nykyisellään uoma ajoittain kuivuu. Nousu-uoma
tulee kunnostaa siten, että se toimii myös ympärivuotisena kalojen elinalueena
minimivirtaaman vähäisyydestä huolimatta. Alivirtaamilla vesi tulee ohjata
pääosin kiertämään lammen kautta.

Alue 4, voimalaitospadot
Lahankosken voimalaitospato on kaksiosainen muodostuen vanhasta
matalammasta ja uudesta, entistä korkeammasta betonipadosta. Padon
sijainnista ja kosken ympäristöstä johtuen tilaa kalatien rakentamiseen on
vähän. Siitä johtuen vaellusmahdollisuuden toteutuksessa jouduttaneen
turvautumaan tekniseen kalatievaihtoehtoon.
Alue 5, kosken yläosa
Lahankosken niskalla Meijerintien sillan yläpuolella on toinen vaelluseste,
joka muodostuu luontaisesta tai osin louhitusta kalliopohjaisesta putouksesta.
Kallion päällä on jäänteitä vanhasta padosta. Putouksen yhteyteen voidaan
rakentaa kalatie uoman vasempaan reunaan, mistä vesi nykyisinkin virtaa
alivirtaamien aikaan. Tilaa kalatien rakentamiselle on suhteellisen vähän ja
vaellusmahdollisuus jouduttaneen toteuttamaan teknisenä kalatienä.
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Kunnostuksessa tulee varmistaa, että sivu-uomaan virtaa riittävästi vettä myös
pienillä virtaamilla.

Liite 3, Lahankoski
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Ilmakuva: Akondis/Antti Kilpeläinen)

Halkiankoski, Pornainen
Liite 3, Halkiankoski
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Ilmakuva: Akondis/Antti Kilpeläinen)

Liite 3, Halkiankoski
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Halkiankoski
Alue 1, luonnonputous ja voimalaitos (länsihaara)
Halkiankosken vanha luonnonuoma ja korkea luonnonputous ovat kosken
länsihaarassa. Putouksen päällä on säännöstelyluukku ja virtaussuuntaan

nähden vasemmalla puolella on voimalaitos. Molemmista vedet purkautuvat
vuonna 2004 voimalaitoksen saneerauksen yhteydessä perattuun
purkukanavaan. Kosken vedet purkautuvat tulva-aikoja lukuun ottamatta
voimalaitoksen tai putouksen kautta, joten kalat hakeutuvat päävirtauksen
houkuttelemina sinne. Tämä tulee huomioida kalatien suun sijoituksessa (alue
3).

Liite 3, Halkiankoski

Tekninen kalatie olisi pienen tilan ja suuren pudotuskorkeuden vuoksi hankala
toteuttaa, joten sitä vaihtoehtoa tulee harkita vasta silloin, jos luonnonmukaisen
kalatien rakentaminen ei jostain syystä onnistu.

Kalatie/ohitusuoma
Kalojen vaellusmahdollisuus Halkiankoskessa tulee toteuttaa luonnonmukaisen kalatien avulla. Koska Halkiankoskessa ei juurikaan ole
poikastuotantoon soveltuvaa koskialuetta, saadaan poikastuotantoon
soveltuvaa aluetta rakennettua luonnonmukaiseen kalatiehen. Kalojen
nousumahdollisuuksien parantamisen ja poikastuotannon takia kalatie on
toteutettava mahdollisimman pitkänä ja loivana. Kalatiehen tulee johtaa
jatkuva virtaus.

Alue 3, selvitettävä kalatievaihtoehto
Itähaaran lammen vedet laskevat melko etäälle voimalaitoksesta, joten
kalatierakentamisen yhteydessä tulee selvittää, voidaanko lammen ja läntisen
haaran välissä olevaan maakannakseen puhkaista uoma, jolla kalatien suu ja
kalatien houkutusvirtaama saadaan lähemmäksi voimalaitosta.

Alue 4, itähaaran kapeikko
Itähaaran vedet laskevat kosken alla olevaan välilampeen. Lammen vedet
laskevat pienestä kapeikosta samaan laajempaan alasuvantoon kuin
voimalaitoksen purku-uomana toimiva länsihaara. Kapeikkoon voidaan
rakentaa pieni pohjakynnys ja tekokoski nostamaan lammen vedenpintaa.
Veden pinnan nostolla voidaan ohjata vettä mahdolliseen lammen ja länsihaaran
(voimalaitoksen purkukanavan) yhdistävään alempaan kalatiehen (alue 3).
Alue 5, luonnonmukaisen kalatien yläosa
Luonnonmukaisen kalatien ylimmässä osassa kalatie tulee saada pienessä
tilassa laskemaan pihan tasolle. Jyrkkä osuus voi edellyttää pienen teknisen
kalatieosuuden rakentamista kalatien yläpäähän.
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Alue 2, tulvauoma (itähaara)
Halkiankosken putouksen ja voimalaitoksen ohi voidaan johtaa vettä itähaaraan.
Aluksi itähaaraan ohjattu vesi putoaa useita metrejä jyrkkää kalliota pitkin. Sen
alapuolella on perattua luonnonkoskea, joka kunnostettuna mahdollistaa kalan
nousun kallion juurelle asti, lähelle patoa.

Nummistenkoski, Mäntsälä
Liite 3, Nummistenkoski
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Ilmakuva: Akondis/Antti Kilpeläinen)

Liite 3, Nummistenkoski
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Nummistenkoski
Alue 1, kosken alaosa
Nummistenkosken alaosalla on perkauskivistä kasattu pitkä uomansuuntainen
saareke. Kivisaareke tulee purkaa ja levittää kivet kalojen suojapaikoiksi
molemmin puolin saareketta. Virtausta tulee johtaa myös purettavan
saarekkeen taakse.

Alue 2, kosken keskiosa
Kosken keskiosalla on myllyn alapuolella toinen perkauskivistä muodostuva
saareke. Saareketta tulee purkaa rännimäiseen keskiuomaan ja levitettää
kosken vesipinta-alaa.

Liite 3, Nummistenkoski
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Alue 3, kosken yläosa
Nummistenkosken yläosassa virtaussuuntaan vasemmalla rannalla on koskesta
perattuja irtokiviä kallion päällä. Kiviä tulee nostaa takaisin vesialueelle ja
levitettää niillä vesipinta-alaa.

Alue 4, Nummistenkosken pato
Nummistenkosken pato kerää tulvilla kaikenlaista roskaa kaisloista laitureihin
sekä keväisin jäitä. Patoon juuttuessaan roskat tai jäät estävät veden
virtauksen, mikä tulva-aikoina voi äkillisesti nostaa muutenkin korkealla
olevaa vedenpintaa padon yläpuolella. Pato tulee purkaa ainakin osittain siten,
että pahimmat tulvat poistuvat ja kalojen kulku mahdollistuu. Tulviminen on
jokiluontoon kuuluva ilmiö, eikä sitä tule kokonaan estää. Padon purkamisella
ei myöskään tule alentaa aliveden korkeuksia padon yläpuolella.
Alue 5, Nummistenkosken padon yläpuoli
Mikäli pato puretaan, tulee kosken niskalla huolehtia siitä, että alin
vedenkorkeus ei laske padon yläpuolella. Padon yläpuolella olevaa kivistä
pohjakynnystä tulee laajentaa ja vahvistaa. Laajennettava kynnys tulee muotoilla
luonnonmukaiseksi ja kunnostaa kosken niska-alueelle kutusoraikoita.
Luonnonmukainen pohjakynnys voidaan kunnostaa myös Nordbon sillan
yläpuolella olevan saarekkeen kohdalle.

Lukkokoski, Mäntsälä
Liite 3, Lukkokoski
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Liite 3, Lukkokoski
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Lukkokoski
Alue 1, sivu-uomien suualue
Lukkokosken alaosalla on nykyisellään poikasalueiksi hyvin soveltuvia sivu-uomia. Kuivina kesinä sivu-uomiin ei välttämättä riitä vettä. Vesitys on järjestettävä kaikissa virtausolosuhteissa ohjaamalla kiveysten avulla osa joen alaosan
virtaamasta sivu-uomien poikasalueille.

Uoman keskellä olevaa perkauskivistä muodostuvaa saareketta voi osin purkaa.

Alue 2, alaosan sivu-uomat
Sivu-uomien poikasalueet ovat pääosin lähes luonnontilaisia. Itäisimmän uoman alaosaa tulee kuitenkin parantaa lisäkiveyksin. Sivu-uomiin tulee kunnostaa kutusoraikoita.

Liite 3, Lukkokoski
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Liite 3, Lukkokoski
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Alueet 3 ja 4, Lukkokosken yläosat
Lukkokosken yläosalla on kivisten koskikynnysten ja suvantojen vaihtelua. Kynnyksiin on perattu aukkoja ja suurin osa kynnyksistä jää kuiville pienillä virtaamilla. Kynnyksiä tulee purkaa ja levittää kivikkoa laajemmalle. Purettavista kynnyksistä saadaan mahdollisesti jonkin verran soraa. Lisäsoraistuksille on kuitenkin tarvetta kosken yläosilla.

Hirvihaarankoski, Mäntsälä
Liite 3, Hirvihaarankoski
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Liite 3, Hirvihaarankoski
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Hirvihaarankoski
Kohteen kunnostuksessa kutusora tarvitsee tuoda ulkopuolelta.

Alue 1, kosken alaosa, virtaussuuntaan nähden oikea reuna
Hirvihaarankosken alaosalla kosken oikean reunan perkausvallista tulee purkaa kiviä keskiuomaan. Vesipinta-alaa saadaan siten laajennettua toisaalta rantaa avaamalla ja toisaalta ohjaamalla keskiuoman vettä reunoille. Kiviä voidaan
nostaa myös myllyn entiseen purku-uomaan.
Alue 2, kosken alaosa, vasen reuna
Kosken vasemmalle reunalle kasattuja kiviä tulee palauttaa uomaan samoin
kuin oikeasta reunasta.

Alue 3, kosken keskiosa
Kosken keskiosalla on irtokiviä molemmin puolin, mutta erityisesti oikeassa
reunassa on valliksi kasattuja koskesta perattuja kiviä. Niitä tulee palauttaa
kosken kalliopohjalle ja levittää siten kosken vesipinta-alaa.
Alue 4, alaosan sivu-uomat
Kosken alaosalla on virtaussuuntaan nähden vasemmalla puolella useampia
sivu-uomia. Uomat ovat sinällään säilyneet jokseenkin luonnontilassa, mutta
kosken perkauksessa reunalle nostetut kivet ja uoman syventyminen estävät
veden virtauksen sivu-uomiin pienten virtaamien vallitessa. Sivu-uomat ovat
suurimmaksi osaksi pensaikon ja puuston varjostamia erinomaisia pienpoikasalueita. Sivu-uomiin tulee reunavalleja purkamalla ja kivisuisteiden avulla
ohjata ympärivuotinen virtaus.

Liite 4. Mustijoen vesistön koski- ja virta-alueet
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Mustijoen vesistön koski- ja virta-alueet
Mustijoki on kalatalousviranomaisen toimesta määritelty vaelluskalavesistöksi. Vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikoissa ei muun muassa saa onkia lainkaan ja viehekalastus on sallittua
vain vesialueen omistajan luvalla. Jokien suvantoalueilla ovat voimassa yleiset kalastusoikeudet, kuten onkiminen ja viehekalastus kalastonhoitomaksuun perustuen.
Kalastuslaissa (4§) määritellään koski- ja virta-alue seuraavasti:
Vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella tarkoitetaan vesistön sellaista aluetta, jossa:
a) vesi virtaa silmin havaittavasti alavirtaan päin; ja
b) virtapaikan ylävesi on alavettä ylempänä;

Maa- ja metsätalousministeriö linjaa ja opastaa vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikkojen
määrittelyä ja tarkoitusta internetsivuillaan seuraavasti:
”Tärkeää on huomata, että rajoitukset eivät koske koko vaelluskalavesistön jokialuetta. Suvannoissa voi pilkkiä ja onkia vanhaan malliin. Lakia laadittaessa säädöksiä haluttiin hiukan tiukentaa aiempaan nähden niin, että kalastamaan ei mennä kosken niskalle tai välittömästi kosken
alapuolelle. Kalastuskielto koski- ja virta-alueilla on olemassa siksi, että vaelluskalakannat säilyisivät.”
Tässä esityksessä ovat Jokitalkkarihankkeen ehdotukset vaelluskalavesistön koski- ja virtapaikoiksi Mustijoen vesistössä. Ehdotuksen pohjalta kalatalousviranomainen voi merkitä koski- ja
virta-alueet kalastusrajoitus.fi -palveluun, josta koski- ja virta-alueiden rajat ovat kalastajien
saatavissa.
Mäntsälässä ja Pornaisissa viehekalastus on nykyisin sallittua koski- ja virta-alueilla kalastusalueen/kalatalousalueen yhtenäisluvalla. Koski- ja virta-alueiden rajat ovat siis samalla viehekalastusalueen rajat. Porvoossa vesialueiden omistajat eivät ole järjestäytyneitä, joten kalastuslupia koski- ja virta-alueille ei toistaiseksi ole saatavilla.

Tähän mennessä kalastusrajoitus.fi -palveluun on merkitty kalateiden ja voimalaitosten yhteydessä olevat kalastuskieltoalueet (kalastuslaki §71). Näissä kohteissa kalastus ei ole sallittua
myöskään kalastusalueen yhtenäisluvalla. Kalastuskieltoalueita on Brasaksen kalatien molemmin puolin sekä Tyysterinkosken, Laukkosken, Lahankosken ja Halkiankosken voimalaitospatojen alapuolella.

Ehdotetut koski- ja virta-alueet on merkitty liitteen karttoihin punaisella värillä. Punainen väri
ja rasterointi yhdessä tarkoittavat kalastusrajoitus.fi -palveluun jo aiemmin merkittyä kalastuskieltoaluetta.
Liitteen pohjakartat sisältävät Maanmittauslaitoksen aineistoa 2/2018.
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Liite 4. Mustijoen vesistön koski- ja virta-alueet

Brasaksen vesilaitospato ja kalatie, Porvoo
Brasaksen kalatien kalastuskieltoalue on merkitty kalastusrajoitus.fi -palveluun. Kalastuslaki määrää kalastuskiellon 200 metriä molempiin suuntiin kalatiestä.

Kungsbäcken, Porvoo
Kungsbäckeniin on kotiutettu taimenkantaa ja
taimen lisääntyy purossa luontaisesti. Varsinaisia kivikkoisia koskialueita on vain yksi, mutta
taimenet käyttävät koko puroa kasvualueenaan.
Koko puro tulee luokitella koski ja virta-alueeksi.

Liite 4. Mustijoen vesistön koski- ja virta-alueet
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Tyysterinkoski, Porvoo
Tyysterinkoski on patojen ja voimalaitosten vuoksi jo merkitty kalastuskieltoalueeksi kalastusrajoitus.fi
-palvelussa. Rajoitusalue on toistaiseksi riittävä. Rajoitukset muuttuvat,
kun kalatie saadaan rakennetuksi.

Isonniitynojan
Pornainen

vesistö,

Porvoo/

Isonniitynojan vesistössä on säilynyt
Mustijoen ainoa alkuperäinen taimenkanta. Vaikka taimenia esiintyy
vain osassa Isonniitynojan vesistöä,
on koko alue syytä merkitä koski- ja
virta-alueeksi. Virta-alueiksi on tarpeen luokitella Ruokijärvestä Kotojärveen laskeva puro, Kotojärvestä
Mustijokeen laskeva Isonniitynoja
sekä Isonniitynojaan laskeva Myllyniitynoja. Pornaisten Mätikistönoja
on perattu ja huonokuntoinen, eikä
nykyisellään juuri sovellu taimenten
elinalueeksi.
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Grindängsbäcken/Mossakärrsbäcken, Porvoo/Sipoo
Grindängsbäcken on valuma-alueeltaan huomattava puro Mustijoen
vesistössä. Puro on kokonaisuutena arvioiden melko huonossa tilassa. Puron merkitys tulee kuitenkin
kasvamaan, kun Tyysterinkoskeen
saadaan kalatie rakennettua. Purossa on myös kunnostettu Öljytien
yläpuolella olevaa koskialuetta ja
puroon istutetut taimenet ovat onnistuneet lisääntymään siellä. Kalataloudellisesti merkittävä sivupuro
on tarpeen merkitä kokonaan koskija virta-alueeksi.

Vekkoski-Boenkoski, Porvoo
Vekkoski ja Boenkoski muodostavat yhtenäisen koskialueen. Kalliopohjaisissa koskissa on melko vähän
poikastuotantoon soveltuvaa aluetta. Vekkosken ympäristö on ennen kaikkea virkistysalueeksi sopivaa
ympäristöä. Koskien välisen suvannon ja rautatiesillalta alkavan kosken niska-alueen kohdalla voidaan
harkita poikkeusta niin, että välisuvantoon jätettäisiin ”onkialue”. Ainakin nykyisellään (ennen kunnostusta) kalastuksen lohikaloille aiheuttamat haitat näillä alueilla olisivat vähäiset.

Liite 4. Mustijoen vesistön koski- ja virta-alueet
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Niinikoski, Pornainen
Niinikoski tulee merkitä virta-alueeksi
kosken niskalta alasuvantoon asti siten,
että myös kosken alapuolinen virta-alue
kuuluu siihen riittävän suurelta osalta.

Itälänkoski/Alikoski, Pornainen
Karttaan merkittyä Alikoskea kutsutaan
yleisemmin Itälänkoskeksi. Koski on
lähes kokonaan kalliopohjainen ja poikastuotantoaluetta on niukasti. Koski on
paikallisten asukkaiden suosima virkistyskohde, jossa myös kalastetaan paljon.
Koski- ja virta-alueita ovat kalliopohjainen koski, kosken alapuolinen loppuliuku
sekä kosken yläpuolinen virtaava kapeikko. Kapeikon ja kosken välinen suvanto
voidaan jättää vapaaksi onkialueeksi.
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Laukkoski, Pornainen
Laukkosken
padon
alapuolelle on merkitty kalastuskieltoalue
kalastusrajoitus.fi -palvelussa. Kieltoalue
kattaa virta-alueet.

Vuoteenkoski, Pornainen
Vuoteenkoski on lyhyt koskialue, joka tulee merkitä kosken niskalta loppuliukuun asti koskialueeksi.

Liite 4. Mustijoen vesistön koski- ja virta-alueet
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Kirveskoski, Pornainen
Kirveskoskessa rajoitusalueeksi on merkitty kivikkoinen koskialue ja kosken alasuvanto.

Myllykoski, Pornainen
Myllykoski on melko selväpiirteinen virta-alue. Mukaan on otettu kosken ”loppuliuku” sekä kosken pienet sivu-uomat,
joita ei peruskarttoihin ole merkitty. Siksi
merkintä on tehty osittain maalle ja mukana on kosken sivulle jäävää suvantoa.
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Karjakoski, Pornainen
Karjakoski alkaa kivisellä kapeikolla.
Kosken yläosassa oleva välisuvanto on
kivinen ja selkeä osa koskikokonaisuutta. Virta-alue jatkuu kosken alapuoliseen
suvantoon siten, kuin kosken virtaus yleisimmin on silmin nähtävissä.

Lahantienkoski, Pornainen
Lahantien sillan molemmin puolin virtaava koski on selväpiirteinen. Mukana
on kosken loppuliukua.

Liite 4. Mustijoen vesistön koski- ja virta-alueet
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Lahan Kartanonkoski, Pornainen
Lahan kartanon pohjoispuolella ja hieman Lahankosken alapuolella on pieni
koski, jolla ei liene virallista nimeä.

Lahankoski, Pornainen
Lahankoski on merkitty kalastuskieltoalueeksi kalastusrajoitus.fi -palveluun voimalaitospadosta alaspäin. Koski alkaa kuitenkin nuolella merkitystä putouksesta. Putouksen ja voimalaitospadon välinen alue
voidaan myös merkitä kalastuskieltoalueeksi, koska putous on padon kaltainen este ja kalastus on alueella jokseenkin mahdotonta.
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Halkiankoski, Pornainen
Halkiankosken voimalaitoksen kalastuskieltoalue on merkitty kalastusrajoitus.fi
-palveluun. Virta-alueet jatkuvat kuitenkin nuolilla merkittyihin kohtiin ja ne tulee lisätä karttoihin.

Nummistenkoski alkaa Nordbon sillan kohdalta ja jatkuu selkeänä koskena alasuvantoon asti. Alasuvannossa koski- ja virta-alueeksi on merkitty myös kosken loppuliukua. Uimarannan puoleinen suvanto on
kuitenkin jätetty onkijoiden käyttöön. Virta-alueeseen voidaan liittää myös kosken niska-aluetta Nordbon
sillan yläpuolella. Sillan yläpuoli on kivistä ja suuremmilla virtaamilla selkeästi virtaava. Sillan yläpuoli on
suosittua kalastualuetta ja sen kuuluminen Nummistenkosken erityislupa-alueeseen olisi luontevaa.
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Lukkokoski, Mäntsälä
Lukkokoski on merkittävä virkistysalue
ja kalastuskohde. Koski- ja virta-alue alkaa selkeästä kynnyksestä Hirvihaaran
kartanohotellin alapuolella. Alueeseen
on syytä ottaa mukaan kosken alasuvanto
ja sen jälkeinen virtaava kapeikko, jotka
ovat selkeä osa Lukkokosken virta-aluetta. Mukaan kuuluu myös kosken itäpuolella oleva sivu-uoma, jota ei ole merkitty
karttaan.

Hirvihaarankoski, Mäntsälä
Hirvihaarankoski on merkittävä poikastuotantoalue ja kalastuskohde. Virta-alue
alkaa maantiesillan yläpuolella olevan
pohjakynnyksen kohdalta ja jatkuu selkeän koskialueen loppuliukuun asti. Sivu-uomat kuuluvat virta-alueeseen.
Kosken länsipuolelle jäävällä patoaltaalla
ei ole suurta merkitystä lohikalojen poikasten elinalueena. Patoallas alkaa olla
umpeen liettynyt ja siten kalastaminenkin on hankalaa. Valvonnan ja sääntöjen
selkeyden vuoksi patoaltaankin on hyvä
kuulua koskialueeseen.
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Hurankoski, Mäntsälä
Hurankoski on lyhyt pohjapato, jonka alapuolella on hieman nopeampivirtaista matalikkoa. Matalikko
voidaan katsoa osaksi koski- ja virta-aluetta.

Kirinkoski, Mäntsälä
Kirinkoski on lyhyt ja kunnostettu pohjapato. Virta-alueen muodostavat pohjapato ja kosken lyhyt loppuliuku.
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Soukkiontien pohjapato, Mäntsälä
Soukkiontiestä alavirtaan sijaitseva pohjapato on kunnostettu mahdollistamaan
kalan nousu. Virta-alue muodostuu pohjapadosta ja padon alapuolella pyörteilevästä syvemmästä vesialueesta.

Lontoon pohjapato, Mäntsälä
Lontoon pohjapadoksi kutsutun betonirakenteisen padon yhteyteen on rakennettu luonnonmukainen kalatie. Rakenne voidaan tulkita kalatien sijaan myös kosken kunnostamiseksi ja rajoitusalueen pituudeksi
riittää 100 metriä padosta alavirtaan päin.
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Kalkinkoski, Mäntsälä
Kalkinkosken pohjapatoa on kunnostettu, mutta koski on edelleen hyvin lyhyt.
Kalkinkoski voisi toimia nykyistä paremmin kalastuskohteena. Kosken yläpuolella
on lastenkin onkipaikaksi sopivaa rantaa.
Alasuvannossa on yksityinen mökkipiha,
joka rajoittaa kalastusmahdollisuuksia
alasuvannossa.
Maantiesilta olisi selkeä rajaus, mutta sillan ja kosken välinen alue voidaan jättää
myös vapaaksi alueeksi.

Olkisten pohjapato, Mäntsälä/Hausjärvi
Olkisten pohjapato sijaitsee hieman Mustajoen laskupaikan alapuolella. Koski- ja
virta alueeseen kuuluu pohjapadon niskalle kunnostettu soraikko, itse pato ja
alapuolinen virta-alue.
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Monsolan pohjapato, Mäntsälä
Virta-alueena pohjapato sekä kosken niskaa ja alapuolinen nopeampivirtainen
alue.

Sulkavan pohjapato, Mäntsälä
Virta-alueena pohjapato sekä kosken niskaa ja alapuolinen nopeampivirtainen alue.
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Sulkavanjärven pohjapato, Mäntsälä
Virta-alueena pohjapato sekä kosken niskaa ja alapuolinen nopeampivirtainen
alue.
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Mäntsälänjoen Myllykoski, Mäntsälä
Mäntsälän Myllykoskelle laaditaan kunnostussuunnitelmaa osana Mäntsälän keskusta kehittämistä. Koski- ja virta-alueet tulee määrittää kunnostusten valmistuttua.
Ometto-oja, Mäntsälä
Ometto-ojaan on istutettu taimenta ja
puron alajuoksulla on tehty kalataloudelisia kunnostustoimia. Varsinaisia koski- ja
virta-alueita on puron alaosalla sekä oikoradan sivussa. Koski- ja virta-alueeksi
on perusteltua määrittää ainakin Mäntsälänjoen ja Oravanmarjantien välinen
puro-osuus (kuva). Oravanmarjantien
yläpuolella uoma on perattu ja elinolosuhteet kalastolle ovat heikot. Koski- ja
virta-alueeksi voidaan kuitenkin määrittää myös koko Joutsjärven ja Mäntsälänjoen välinen puro.
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Mäntsälänjoen latva ja Saarenjoen alaosa, Mäntsälä
Mäntsälänjoen latvaosissa lähes yhtenäistä koski- ja virta-aluetta ovat Saarenjoen alaosa Niemenkyläntien
sillalta alaspäin ja Saarenjoen ja Hunttijärven välinen puro.

