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Esipuhe

Jokikunnostushanke 2002 - 2006; Mustijoki, Porvoonjoki & Ilolanjoki

Mustijoki, Porvoonjoki ja Ilolanjoki laskevat Suomenlahteen Itä-Uudellamaalla. Mustijoen ja
Porvoonjoen alkulähteet sijaitsevat Salpausselän harjun rinteillä, Ilolanjoki on pienempi ja
lyhyempi joki. Kaikissa kolmessa joessa on aiemmin ollut omat vaelluskalakantansa.
Vaelluskalakannat ovat kuitenkin taantuneet tai menetetty kokonaan. Syitä ovat mm. jokien
patoaminen sekä uomien ja koskien perkaaminen. Lisäksi ojittaminen, maanviljely ja
jätevesien laskeminen jokiin on heikentänyt vedenlaatua ja siten kalaston elinedellytyksiä. 

Jokikunnostushankkeen tausta on lähtöisin Porvoonjoki eläväksi-projektista vuosina 1999-
2001. Projektissa oli mukana useita tahoja ja se tähtäsi laaja-alaisesti joen vedenlaadun
parantamiseen ja virkistyskäytön lisäämiseen. Projektin  yhteydessä mm. laadittiin
Porvoonjoen vesistöstä kalataloudellinen peruskartoitus, jossa selvitettiin vesistön vaellus-
esteet sekä koskien ja sivupurojen kalataloudellinen tila. Projektin jälkeen laadittiin
Porvoonjoen vesistöön kunnostussuunnitelmat ja -ohjeet 31 kohteeseen pienvesissä.

Jokikunnostushanke 2002-2006 käynnistettiin toteuttamaan aiempien selvitysten ja suun-
nitelmien käytännön töitä ja lisäksi laajentamaan toimintaa Porvoonjoen vesistöstä
Mustijoen ja Ilolanjoen vesistöihin. Hankkeessa laadittiin peruskartoitukset myös
Mustijoelle ja Ilolanjoelle, tehtiin kalataloudellisia kunnostuksia, toteutettiin kalaistutuksia
uudella mätirasiamenetelmällä, tutkittiin kalastoa ja tiedotettiin joen tilasta sekä tarvit-
tavista toimenpiteistä jokiluonnon elvyttämiseksi.

Hanke toimi tiiviissä yhteistyössä kalastusalueiden, kuntien viranomaisten ja valtion kala-
talousviranomaisten kanssa. Hankkeen kantavana voimana olivat kuitenkin hankealueen
paikalliset asukkaat, jotka osallistuivat talkoilla kunnostusten toteuttamiseen.

Kunnostushankkeessa toimi päätoimisesti iktyonomi(AMK) Sampo Vainio Itä-Uudenmaan ja
Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksestä. Hanketta ohjasi yhdistyksen toiminnan-
johtaja, ekologi Tero Myllyvirta ja hankkeeseen osallistui myös biologi Mikael Henriksson.
Hankkeen ovat rahoittaneet Askolan, Pukkilan, Mäntsälän, Pornaisten, Kärkölän ja Nastolan
kunnat, Porvoon kaupunki, LV Lahti Vesi Oy, Orimattilan Vesi Oy, Hollolan vesihuoltolaitos,
Porvoonseudun kalastusalue, Porvoonjoen kalastusalue, Mäntsälän-Pornaisten kalastusalue,
Porvoon Energia Oy, Mäntsälän Sähkö Oy sekä Uudenmaan ja Hämeen TE-keskusten kala-
talousyksiköt.

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoe vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen puolesta:

Sampo  Vainio

Tero  Myllyvirta Mikael  Henriksson
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Kuva 1. Kalataloudellisen jokikunnostushankkeen toimialuetta, jossa kunnostuksia, kalaistutuksia ja
tutkimusta tehtiin, olivat Mustijoki (Mäntsälänjoki), Porvoonjoki ja Ilolanjoki sekä kaikki jokien
sivujoet ja sivupurot.
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1 JOHDANTO

1.1 Hankkeen taustaa

Porvoonjoki eläväksi –projektin 1999-2001 (Interreg III A -hanke) yhteydessä (Ihalainen
2002) laadittiin suuntaviivoja Porvoonjoen kalatalouden kehittämiselle. Tavoitteeksi
asetettiin taantuneiden luonnon kalakantojen elvyttäminen ja lajiston suuri diversiteetti.
Keinoiksi tavoitteiden saavuttamiseksi määriteltiin mm. vaellusesteiden poistaminen ja
kalojen lisääntymis- ja elinalueiden kunnostaminen.  Porvoonjoki eläväksi –hankkeen
puitteissa toteutettiin myös Porvoonjoen kalataloudellinen peruskartoitus (Vainio 2000).
Peruskartoituksessa käytiin läpi joen kosket ja merkittävimmät sivujoet ja sivupurot.
Virtavesikohteissa arvioitiin kalataloudellista merkitystä ja arvioitiin alustavasti kala-
taloudellista kunnostustarvetta. Porvoonjoki eläväksi -hankkeen aikana valmistui myös
joen ensimmäinen kalatie Strömsberginkoskeen. Kalatien suunnittelusta ja rakennustöi-
den ohjauksesta vastasi Uudenmaan ympäristökeskus. Valmistuessaan Strömsbergin
kalatie oli suurin luonnonmukainen kalatie Suomessa.

Porvoonjoen peruskartoituksen jälkeen laadittiin kunnostussuunnitelmat ja ohjeet 31
kohteeseen Porvoonjoen vesistön sivujoilla ja latvavesissä (Vainio 2002). Suunnittelun
yhteydessä toteutettiin kaksi pilottikunnostusta, joiden ideana oli, että paikalliset
asukkaat osallistuvat
talkootöinä kunnostusten
toteuttamiseen.

Kunnostussuunnitelmien
toteuttamiseksi käynnistet-
tiin hanke, jolle haettiin
rahoitusta laajalta toimin-
ta-alueelta. Hankealue laa-
jennettiin kattamaan Por-
voonjoen vesistön lisäksi
myös Mustijoen ja
Ilolanjoen vesistöt.
Hankkeen nimeksi tuli
Kalataloudellinen jokikun-
nostushanke 2002-2006;
Mustijoki, Porvoonjoki &
Ilolanjoki.

7 Johdanto

Kuva 2. Ongella Porvoonjoella.



1.2 Jokien kalataloudellinen yleistila hankkeen lähtökohtana

Kaikki hankkeen kolme jokea ovat vielä 1900-luvun alkupuolella olleet meritaimenen
lisääntymisjokia. Taimenkannat kuitenkin menetettiin patoamisen sekä uomien ja
koskien perkaamisen myötä. On oletettu, että hankealueen jokiin jäi paikallisia puro-
taimenkantoja, mutta niiden selviämisestä näihin päiviin ei ole ollut varmoja tietoja.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan vesistöjen tila on monessa suhteessa huonoin koko
Suomessa. Hankealueen jokivesistöistä erityisesti Porvoonjoki on raskaasti kuormitettu
yhdyskuntajätevesillä, mutta eivät niiltä säästy Mustijoki, eikä Ilolanjokikaan. Jokien
valuma-alueet ovat Suomen mittapuun mukaan tiuhaan asuttuja. Asutuksen, tehokkaan
viljelyn ja metsätalouden takia valuma-alueet ovat tiuhan ojaverkoston kattamia ja
purouomat ovat valtaosin perattuja ja oikaistuja. Sadevedet eivät ehdi imeytyä maahan
suodattumaan valuma-alueilla, vaan pääsevät pintavaluntana suoraan vesistöihin. Oman
osansa heikkoon veden laatuun tuo se, että alueella on niukasti järviä ja niistäkin osa on
vaihtelevalla menestyksellä kuivattu ja melkein kaikkia on jossain määrin laskettu.
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Kuva 3. Mustijoki tarjoaa edellytykset monenlaiseen virkistyskäyttöön.



Järvet tasaisivat virtaamia, pysäyttäisivät jokiin päätyvää kiintoaineskuormaa ja sitoisi-
vat osan ravinteista. Samoin toimisivat suot, mutta myös suot ovat suurimmalta osalta
ojitettuja. Joet virtaavat pääosin eroosiolle herkillä savimailla ja tehokas maankäyttö val-
litsevissa olosuhteissa aiheuttaa virtavesien heikon yleistilan.

Virtavesien vedenlaatu on parantunut 2000-luvulle tultaessa merkittävästi erityisesti
yhdyskuntajätevesien puhdistustekniikan parannuttua. Myös hajakuormitusta on pyritty
vähentämään esim. viljelytekniikoita kehittämällä. Hajakuormituksen ja maankäytön
aiheuttamissa haitoissa virtavesille ei kuitenkaan ole vielä ollut suurta muutosta havait-
tavissa. Vaikka ongelmat nykyisin jo tiedostetaankin paremmin, kaivetaan uomia
edelleen auki vanhan käytännön mukaisesti.

Hankealueen virtavedet tarjoavat erinomaisia mahdollisuuksia kalastukseen ja muuhun
virkistyskäyttöön, vaikka jokien tila on ihmisen toimien takia kaukana luonnontilaises-
ta. Kalastusta virtavesissä harjoitetaan jossain määrin, mutta jokien tarjoamiin mahdolli-
suuksin nähden kalastus on vähäistä. Yhteen koottua tai julkaistua tietoa kalastuksesta
tai kalastosta on saatu lähinnä vain Porvoonjoen osalta kalataloudellisessa yhteistarkkai-
lussa (kts. esim. Henriksson ym. 2004, 2000, 1998, 1994, Peura ja Halmetoja 1992).
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Kuvat 4 ja 5. Suoriksi ränneiksi peratut ojat kuljettavat samentavaa kiintoainesta ja ravinteita
tehokkaasti isompiin vesistöihin valuma-alueiden reunoilta asti. Lisäksi oja hakee jatkuvasti luonnol-
lista, mutkittelevaa uomaa ja reunoista irtoaa kiintoainesta, jota kulkeutuu järviin tai merelle asti.
Tasapohjainen uoma ei tarjoa vesieliöstölle sopivaa elinympäristöä. Kun vettä on runsaasti, puuttuvat
suojapaikat ja vähän veden aikaan tasapohjainen uoma on liian matala ja se alkaa kasvaa umpeen.

Edessä on uusi perkaus ja haitat ovat samaa luokkaa kuin ensimmäiselläkin kerralla.



1.3 Hankkeen tavoitteet

Hankkeen yleisenä tavoitteena on vapaa-ajan kalatalouden kehittäminen luomalla
paremmat edellytykset vaelluskalojen ja muiden virtavesien kalojen sekä rapujen luon-
taiselle lisääntymiselle ja esiintymiselle hankealueen jokivesistöissä. 

Lisäksi hankkeen toiminnaksi määritettiin laaja-alaisesti alueen virtavesien kalatalouden
edistäminen. Hankkeen tehtävänä on esim. ollut edesauttaa kaikkien kolmen joen
avaamista vaelluskaloille kokonaisuudessaan.

1.4 Rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti vuosille 2002-2006 oli noin 280 000 €. Vuositasolla summa
on ollut noin 55 000 €. Hankkeen ovat rahoittaneet Askolan, Kärkölän, Mäntsälän,
Pornaisten ja  Pukkilan kunnat, Porvoon kaupunki, Hollolan vesihuoltolaitos, LV Lahti
Vesi Oy, Nastolan vesihuoltolaitos, Orimattilan vesi Oy, Mäntsälän sähkö Oy, Porvoon
energia Oy, Mäntsälän-Pornaisten kalastusalue, Porvoonjoen kalastusalue,
Porvoonseudun kalastusalue sekä Uudenmaan ja Hämeen T&E-keskusten kalatalous-
yksiköt.

1.5 Työntekijät

Hankkeen vetäjänä toimi Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdis-
tys ry. Päätoimisena projektikoordinaattorina toimi iktyonomi(AMK) Sampo Vainio.
Hankkeen hallinnosta ja ohjauksesta vastasi yhdistyksen toiminnanjohtaja, ekologi Tero
Myllyvirta. Yhdistyksen työntekijöistä hankkeen toimintaan osallistuivat biologi Mikael
Henriksson ja limnologi Anu Ihalainen. Kesätyöntekijöinä hankkeessa ovat toimineet
iktyonomiopiskelija (AMK) Marco Lehtola (2004) ja opiskelija Sampo Myllyvirta
(2005).
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Valitut toimet tavoitteiden saavuttaamiseksi olivat mm:

• Mustijoen ja Ilolanjoen kalataloudellisten peruskartoitusten laatiminen ja 

kunnostustarpeen arvioiminen.

• Kalataloudellisten kunnostusten suunnittelu ja toteuttaminen.

• Kunnostustoimintaan sitoutetaan mukaan paikallisia asukkaita. Kunnostukset 

toteutetaan suurelta osin talkoovoimin ja kunnostettu alue pyritään näin
saamaan alueen asukkaiden hoitoon ja suojelukseen.

• Istutetaan taimenta erityisellä mätirasiamenetelmällä, jonka tavoitteena on 

tuottaa vesistöihin laadukkaita, istutuskohteisiinsa leimautuneita poikasia.

• Järjestetään istutuksille ja kunnostuksille kattava seurantaohjelma, jotta saatuja 

kokemuksia voidaan hyödyntää jatkossa ja jakaa muillekin kiinnostuneille.

• Yhteistyön tiivistäminen ja keskinäisen tiedonvaihdon lisääminen eri

toimijoiden kesken.

• Tiedotetaan hankkeen toiminnasta joukkotiedotusvälineissä ja kohotetaan siten 

jokien arvostusta ja yleistä mielenkiintoa jokien virkistyskäytön lisäämiseksi.



11 Hankkeen toiminta

Kuva 6. Kalataloudellisen Jokikunnostushankkeen toimialuetta olivat Mustijoen/Mäntsälänjoen,
Porvoonjoen ja Ilolanjoen vesistöt sivupuroineen. Maastossa tehtävää työtä olivat mm. jokien inven-
tointi, koekalastaminen, kalojen (mädin) istuttaminen sekä koskien kalataloudellinen kunnostaminen.

2 HANKKEEN TOIMINTA



2.1 Peruskartoittaminen

Mustijoen ja Mäntsälänjoen vesistön sekä Ilolanjoen vesistön kohdalla työ alkoi jokien
peruskartoittamisella. Peruskartoitusten maastotyöt tehtiin vuosina 2002-2003 ja kum-
mastakin joesta julkaistiin oma raporttinsa vuoden 2004 alussa (Vainio 2004a ja 2004b).

2.2 Virtavesien kalataloudellinen kunnostaminen

Virtavesiin kohdistuven ongelmien, kuten patoamisen, perkaamisen, maa- ja metsä-
talouden kiintoaineskuormituksen tai jätevesien laskemisen aiheuttamia haittoja pienen-
tämällä voidaan kalastajien arvostamat ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät
vaellus- ja lohikalakannat palauttaa hankealueen vesistöihin.

Suurten vaellusesteiden ohittavien kalateiden rakentaminen on aloitettu ja tähän men-
nessä kalatie on valmistunut Mustijoen Brasaksen padon yhteyteen 1994 (kuva 7),
Porvoonjoen Strömsberginkoskeen 2001 ja Pukkilan Naarkoskeen 2003. Kalateiden
suunnittelusta ja töiden ohjauksesta on vastannut Uudenmaan ympäristökeskus. Lisäksi
Mustijoen ja Porvoonjoen edustojen merialueille on Uudenmaan T&E-keskuksen
päätöksellä perustettu kalaväylät, joilla ei saa pitää kiinteitä pyydyksiä kalojen
nousuaikaan.

Kalataloudellinen jokikunnostushanke keskittyi pieniin virtavesiin jokien latvavesillä,
sivujoissa ja sivupuroissa, sillä ne ovat lohikalojen merkitäviä poikastuotantoalueita.
Kunnostukset mitoitettiin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa siten, että toimet voitiin
suorittaa maa- ja vesialueiden omistajien luvilla. Esim. veden korkeuksien muutoksia
kunnostuskohteen ylä- tai alapuolella ei aiheutettu, sillä se olisi vaatinut raskaan ja
pitkäkestoisen lupaprosessin käynnistämisen. Monissa kohteissa työt toteutettiin
suurelta osin käsityönä, mutta myös monenlaisia maataloustraktoreita ja kaivinkoneita
käytettiin, kun siihen oli mahdollisuus ja niiden käyttö oli olosuhteiden vuoksi
tarkoituksenmukaista.
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Kuva 7. Mustijoen
ensimmäinen kalatie
valmistui Brasaksen
padon yhteyteen
vuonna 1994 (kuvas-
sa). Vuonna 2001
valmistui
Porvoonjokeen
Strömsberginkosken
ja vuonna 2003
Pukkilan Naarkosken
suuret luonnon-
mukaiset kalatiet.
Kalateiden suunnit-
telusta ja töiden
ohjaamisesta vastasi
Uudenmaan
ympäristökeskus.



Kalataloudellisilla kunnos-
tuksilla tähdättiin vaellus- ja
virtakutuisten kalojen luon-
taisen lisääntymisen ja koko
elinkierron mahdollista-
miseen tai edellytysten paran-
tamiseen. Alueella esiintyvät
lohikalat, taimen, harjus ja
puronieriä, hautaavat mädin
virtapaikkojen pohjasoraan.
Kuoriuduttuaan poikaset
tarvitsevat suojaisia kivikoita
elinympäristökseen. Poikas-
vaiheensa lohikalat viettävät
puroissa ja koskissa, jolloin
ne tarvitsevat suojapaikkoja
niin suurilla tulvavirtaamilla
kuin vähävetisissä oloissa
kesällä ja talvella. Kasvet-
tuaan lohikalat siirtyvät väl-
jempiin vesiin ravinnon
perässä, mutta palaavat
sukukypsinä omille synnyin-
alueilleen kutemaan. Mikäli
kala on vaeltanut jonkin
padon tms. esteen alapuolelle,
ei paluu kutualueille onnis-
tukaan ja kala joutuu tyy-
tymään todennäköisesti
heikompaan alueeseen tai
kutu estyy kokonaan.

2.3 Paikallinen talkooväki

Kunnostuksien toteuttamises-
sa kantavana voimana olivat
pääasiassa kunkin kunnos-
tuskohteen lähistön asukkaat.
Asukkaat osallistuivat kun-
nostuksiin ja hankkeen
muuhun toimintaan pää-
määränään omien kalavesien ja asuinympäristön kohentaminen. Siten kunnostuskohde
jää ajan myötä aina paikallisten asukkaiden hoitoon ja valvontaan.

Talkooväki käytti kunnostuksissa myös omia traktoreita, kaivinkoneita yms.
talkoohengessä. Monissa kohteissa työkoneita kuitenkin käytettiin siinä määrin, että
kulut muodostuivat merkittäviksi ja tehdyistä konetyötunneista maksettiin hankkeen
varoista.
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Kuva 9. Perattuihin koskiin kivettiin suojapaikkoja
kaloille ja niiden ravintona toimiville monenlaisille
vesieliöille. Useimmissa kunnostuskohteissa valtaosa työstä
oli käsityötä, jonka tekivät kohteiden paikalliset asukkaat

talkoilla. (Kuva Elisa Törmänen)

Kuva 8. Kutusoraa kuljetettiin koskille myös
moottorikelkan ja ahkion kanssa, kun tietä ei ollut. Ahkiossa

kulki kerralla noin 200 litran sorakuorma.



2.4 Kalojen istuttaminen

Hanke toteutti taimenistutuksia erityisten Whitlock & Vibert –mätirasioiden avulla.
Amerikkalaista alkuperää olevaa menetelmää on käytetty maailmalla hyvin tuloksin,
mutta Suomessa menetelmä on uusi. Rasiamenetelmän soveltuvuudesta Etelä-Suomen
virtavesiin haluttiin kokemusta ja hankkeen puitteissa alettiin kokeilla erilaisia keinoja
toteuttaa rasiaistutus menestyksellisesti.

Taimenta on istutettu yhden kesän vanhoina - 2-vuotiaina poikasina hankealueen jokiin
vuosikausia, mutta pysyviä kantoja ei silti ole muodostunut. Syitä ovat mm. liian tehokas
kalastus ja vaellusmahdollisuuksien puuttuminen. Ilmeistä kuitenkin on, että myös
käytettävissä istutusmenetelmissä sekä poikasten laadussa on toivomisen varaa.
Laitoksissa kasvaneet poikaset eivät ole oppineet välttämään petoja ja hankkimaan
ravintoaan luonnossa (kts. esim. liite 1, s. 81). Lisäksi poikasistutuksia joudutaan
tekemään enemmän kuljetusauton ehdoilla kuin valitsemalla poikasille parhaat istutus-
ympäristöt.
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Kuva 10. Hankkeesta kirjoitettiin
toista sataa lehtiartikkelia, jotka lisäsivät
tietoa ja yleistä mielenkiintoa jokien tar-
joamia mahdollisuuksia kohtaan.

Sähkökoekalastuksella selvitetään vir-
tavesien kalastoa. Nk. anodihaavilla johde-
taan veteen sähkövirta, joka saa kalat esille
piiloistaan ja aivan haavin lähellä kalat
lamaantuvat. Toinen haavimies pyydystää
virtaavan veden mukaan lähtevät kalat.
Koekalastuksella selvitetään esim. kala-
lajistoa, kalojen esiintymistiheyttä ja istu-
tusten onnistumista. Kalat toipuvat saa-
mastaa sähköiskusta nopeasti ja kalat
palautetaan  takaisin veteen.



Rasiaistutuksilla tähdätään laadukkaisiin poikasiin, jotka ovat leimautuneet istutuskoh-
teisiinsa. Leimautumisella tarkoitetaan sitä, että kalalle muodostuu luontainen vietti
palata synnyinjokeensa ja –koskeensa lisääntymään, kun sen on aika palata kasvuvael-
lukseltaan. Mätirasiaa ei tarvitse kuljettaa vedessä ja kevyet rasiat on helppo kuljettaa ja
sijoittaa poikasten kannalta parhaisiin ja luonnollisimpiin elinympäristöihin. Yleensä
sellaisiin kohteisiin ei johda autotietä ja kasvatettuja poikasia ei siksi saada vietyä
poikasten kannalta parhaisiin paikkoihin. Laadulla tarkoitetaan, että poikaset joutuvat
käymään läpi lähes saman luonnonvalinnan, kuin luonnonpoikasetkin. Käytännössä vain
alle 10 % poikasista selviytyy ensimmäiseen syksyyn, kuten luonnossakin. Nämä
poikaset ovat kuitenkin oppineet selviytymään luonnossa ja mitä suuremmaksi poikanen
kasvaa, sitä paremmat ovat sen mahdollisuudet kasvaa lisääntymiskokoon. Mätijyvistä
kuoriutuvilla poikasilla on myös perinnöllisesti erilaisia taipumuksia. Istutuspaikasta
riippuen ympäristö voi suosia tietyllä tavalla käyttäytyvien poikasten selviytymistä.

Hankkeen puitteissa istutettiin myös kesänvanhoja harjuksia ja yhdessä kalastusalueiden
kanssa suunniteltiin ja toteutettiin harjuksen ja taimenen poikasten istutuksia kunnoste-
tuille alueille.

15 Hankkeen toiminta



2.5 Kalastoselvitykset ja istutusten seuranta

Istutusten suunnittelua varten tarvittiin vesistöistä runsaasti uusia selvityksiä olemassa
olevasta kalastosta. Useimmat kalastotiedot olivat vanhoja, perustuivat huhuihin tai olet-
tamuksiin tai puuttuivat kokonaan. Näin oli erityisesti taimenen esiintymisen osalta.
Mikäli jollakin alueella on luonnonvaraisesti lisääntyvää taimenta, ei sinne tule tehdä
istutuksia. Istukkaat vain kilpailisivat luonnonkalojen kanssa elintilasta ja jatkossa mah-
dollinen risteytyminen saattatisi heikentää luonnonkannan geneettisiä ominaisuuksia.

Istutusten onnistumista erityyppisissä kohteissa seurattiin koekalastuksin, jotta
menetelmän toimivuudesta saatiin tietoa. Vuonna 2004 hanke sai käyttöönsä oman
sähkökoekalastuslaitteen, mikä mahdollisti kattavan istutusten seurannan järjestämisen.

Hankkeen toiminta 16

Kuva 11. Puronieriä (vas.) ja taimen (oik.) kilpailevat samoista kutupaikoista. Kuva on Porvoonjoen
latvavesiltä, missä sinnittelevät vesistön viimeiset luonnonvaraisesti lisääntyvät taimenet. Puronieriä
on lajina kotoisin Pohjois-Amerikasta, mutta istutusten myötä se on muodostanut lisääntyviä kantoja
myös Suomen vesistöihin.
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2.6 Tiedottaminen

Hankkeen toiminnasta ja jokien tilasta tiedotettiin monin eri keinoin. Hanke julkaisi
ennen tätä loppuraporttia yhdeksän raporttia, joita olivat vuosittaiset väliraportit (Vainio
2006, 2005b, 2004c, 2003), Mustijoen/Mäntsälänjoen ja Ilolanjoen peruskartoitukset
(2004a, 2004b), mätirasiaistutuksen seurantaraportit (2007, 2005a) sekä kuvasarja mäti-
rasiaistutuksesta (2004d).

Sanomalehdissä julkaistiin hankkeesta toista sataa artikkelia (kts. liite 1). Toiminnasta
tehtiin myös juttuja radiokanaville ja TV:n aamu- ja paikallisuutisiin.

Hankkeella on oma osio vesiensuojeluyhdistyksen internet-sivuilla osoitteessa
www.vesi-ilma.fi. Sivuilla on yleistietoa hankkeesta ja viimeisin väliraportti sekä
Mustijoen ja Ilolanjoen peruskartoitusraportit ovat ladattavissa PDF-tiedostoina.

2.7 Kalatalouden kokonaisedun edistäminen

Hanke saattoi käsittää kaikki ne toimet, joilla vaikutettiin hankealueen virtavesien tilaan
ja kalatalouskäytön kohentamiseen. Merkittävää oli esim. edistää tiedonvaihtoa
paikallistason, kalastusalueiden ja eri viranomaisten välillä. Vesistön paikallista tunte-
musta vaativissa kysymyksissä, kuten esim. vesistöön vaikuttavissa rakennushankkeis-
sa, voitiin antaa neuvontaa ja toimia kalatalouden edunvalvojana. Lisäksi laadittiin pyy-
dettäessä lausuntoja eri vesirakennushankkeista.
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Kuva 13. Syksyllä 2006 tavattiin Porvoonjoen latvavesistä koekalastuksissa kaksi kesänvanhaa
harjusta. Poikaset ovat ilmeisesti muutamaa vuotta aiemmin istutettujen harjusten jälkeläisiä. Usein har-
jukset vaeltavat alavirtaan istutusten jälkeen, mikä oli havaittavavissa myös Porvoonjoella. Osa
istukkaista kuitenkin hyväksyi uuden ympäristönsä. Kuvan noin 10 sentin mittainen harjuksen luonnon-

poikanen piti reviiriään Orimattilassa Keiturinkosken padon alapuolella.



3 MUSTIJOEN JA ILOLANJOEN PERUSKARTOITUKSET

3.1 Mitä peruskartoitus pitää sisällään

Kalataloudellisissa peruskartoituksissa (Vainio 2004a, 2004b) selvitettiin koko vesistöä
kattavasti vaellusesteet, kosket, virtapaikat ja muut virtavesien kalojen elinoloihin
vaikuttavat seikat. Pohjatyönä selvitettiin kohteiden sijainti kartoista ja kirjallisista
tietolähteistä. Käytännössä koko vesistöt merkittävine sivujokineen ja –puroineen
kuitenkin inventoitiin rantaa pitkin kävelemällä ja niiltä osin melomalla, kuin vesistön
koko sen salli. Merkittävät kohteet valokuvattiin ja tutkittiin tarkemmin, tarvittaessa eri
virtaamaolosuhteissa ja eri vuodenaikoina.

Raportoinnissa käytettiin erittäin runsaasti valokuvia. Tekstissä kuvattiin ympäristöä ja
arvioitiin kohteen kalataloudellista merkitystä. Lisäksi laadittiin ehdotukset mahdolli-
sesta kunnostustarpeesta. Lisäksi raporteissa tarkastellaan jokien käytön historiaa, kalas-
toa, vedenlaatua ja esitellään kalataloudellista kunnostamista.

3.2 Mustijoki ja Mäntsälän-
joki

Mustijoki saa alkunsa
Mäntsälän Sulkavanjärvestä
ja virtaa läpi kunnan län-
siosien. Idästä laskee toinen
merkittävä latvahaara,
Hunttijärvestä alkunsa saava
Mäntsälänjoki, joka virtaa
läpi Mäntsälän kuntakeskuk-
sen. Keskijuoksulla Mustijoki
virtaa läpi Pornaisten kunnan
leimaten lähes koko kunnan
maisemia. Mustijoen alimmat
osat virtaavat halki Porvoon
länsiosien ja joki laskee
Suomenlahteen Fortumin
öljynjalostamon edustalle.
Pituutta Mustijoella on
Sulkavanjärvestä merelle noin
80 km.

Etelä-Suomen taimenkantoja
tutkinut Curt Segerstråle
(1939) arvioi Mustijoessa
olleen vahvan taimenkannan.
1900-luvulle tultaessa kanta
oli jo taantunut, mutta 1930-
luvulla jokeen nousi edelleen
ihan kohtalaisia määriä meri-
taimenta. Jokisuuhun vuonna
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Kuva 14. Jokien kalataloudellisessa peruskartoit-
tamisessa sivujoet ja sivupurot ovat yhtä tärkeitä kuin itse
joen pääuomakin. Sivujokien kosket voivat tarjota esim.
taimenelle paremmat edellytykset lisääntymiseen kuin
pääuomien suuret kosket.



1965 valmistunut Brasaksen vesilaitospato Fortumin öljyjalostamon tarpeisiin löi
viimeiset naulat Mustijoen meritaimenkannan arkkuun. Padon yhteyteen valmistui
kalatie vuonna 1994 ja kalatien on todettu toimivan hyvin (Lempinen, 1999). Joessa on
kuitenkin jäljellä vielä neljä vaellusesteen muodostavaa voimalaitospatoa ja useita
pienempiä patoja, jotka ainakin vaikeuttavat kalojen vaelluksia. Kartoitus osoittaa, että
ensi vaiheessa kaloille on luotava vaellusyhteys merestä ainakin Lahankoskeen asti.

Mustijoen latvavedet ja Mäntsälänjokea on perattu ja oiottu kymmenien kilometrien
matkalta. Samalla luonnonkosket on hävitetty ja tilalle on rakennettu pohjapatoja.
Pohjapatojen yhteyteen on kunnostamalla mahdollista palauttaa virtavesikalaston edel-
lyttämiä olosuhteita. Mustijoen keski- ja alajuoksulla on useita koskia, jotka voivat
toimia niin lisääntymisalueina kuin merkittävinä virkistäytymiskohteina. Pienet kunnos-
tustoimet ovat useimmiten kuitenkin tarpeen.

Mustijoen ja Mäntsälänjoen valuma-alue on pääosin melko kapea. Siten valuma-alueen
reunoilta virtaavat sivupurot ovat enimmäkseen pieniä. Useissa sivupuroissa on pienestä
koosta ja mittavista perkauksista huolimatta lohikalojen lisääntymisalueiksi soveltuvia
koski- ja virtapaikkoja.

Mustijoki 20

Kuva 15. Mustijoen Vekkoski museorautatien sillalta nähtynä. Aikoinaan koskessa oli mylly
kummallakin rannalla, nykyisin kosken niskalla on uimaranta. Kosken ympäristö tarjoaa erin-

omaisia mahdollisuuksia kalastukselle ja muulle virkistyskäytölle.



3.3 Ilolanjoki

Ilolanjoen katsotaan saavan alkunsa pienestä Järvelänjärvestä Myrskylässä ja joki laskee
Suomenlahteen Pienen Pernajanlahden pohjukassa. Pituutta joella on noin 38 kilometriä.

Kalastuksen merkityksestä Ilolanjoessa on säilynyt melko vähän tietoja, mutta koti-
tarvekalastusta ja ravustusta joessa on luonnollisesti harjoitettu (Selén, 1997, Allardt,
1925). Segerstrålen (1939) mukaan joessa oli myös oma meritaimenkanta.

Ilolanjoen vesistössä on ollut useampia pieniä myllyjä. Porvoon Postimäenkoskessa
toimi kohtalaisen kokoinen saha 1960-luvulle asti. Postimäenkosken pato ei ilmeisesti
ollut täydellinen vaelluseste kaloille, mutta varmaankin merkittävä haittatekijä.
Ilolanjoen perkauksia ja järvien kuivatuksia ja laskuja oli tehty jo 1700-luvulta lähtien
(Laurinmäki, 1957), mutta 1950-luvulla toteutettiin joella mittava perkaushanke.
Samalla valmistui joen keskijuoksulle Kankurinmäen pato, joka muodostaa vaellus-
esteen kalastolle.

Vesistön yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan Ilolanjoki kuuluu luokkaan vält-
tävä. Yhdyskuntajätevesikuormitus on vähäistä ja selvästi suurin joen kuormittaja on
maatalous (Puomio, ym. 1999).

Mittavista perkauksista huolimatta Ilolanjoessa on runsaasti kivipohjaisia virtapaikkoja,
jotka voidaan kunnostaa lohikaloille soveltuviksi lisääntymisalueiksi. Vaellus-
mahdollisuuksien luominen Postimäenkoskessa ja Kankurinmäen padon yhteydessä ovat
suhteellisen yksinkertaisia toteuttaa. Myös Ilolanjoen pienistä sivupuroista löytyy
kalataloudellisesti arvokkaita alueita.
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Kuva 16. Ilolanjoen Postimäenkoskessa vesi virtaa vanhojen patorakenteiden yli ja kalojen
vaellusmahdollisuuksia tulee hieman parantaa ohjailemalla virtausta luonnonuomiin.



4 KALATALOUDELLISET KUNNOSTUKSET
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Kuva 17. Kalataloudellisesti kunnostettavia koskikohteita oli koko hankealueella.
Kunnostuskohteet sijaitsivat sivujoissa ja pääuomien latvavesillä.



Kalataloudellisia kunnostustoimia ovat esim.

• Vaellusesteiden poistaminen. Kalojen ja muun
vesieliöstön kulkua lisääntymis-, kasvu-, ja talvehtimis-
alueiden välillä voidaan helpottaa purkamalla tarpeettomia
esteitä, tekemällä kalateitä ja ohitusuomia tai loiventamal-
la esteen alapuoli kalaluiskaksi, luonnonmukaiseksi
koskeksi tms.
• Koskien ja virtapaikkojen kiveäminen
monimuotoisuuden lisäämiseksi. Tasapohjaisiksi rän-
neiksi perattujen uomien palauttaminen virtauksiltaan ja
syvyysolosuhteiltaan vaihteleviksi palvelevat kalaston
tarpeita eri ikävaiheissa ja eri vuodenaikoina. Pienpoikaset
tarvitsevat tiheitä kivikoita ja kasvillisuutta suojautuakseen
pedoilta. Kuivia kausia ja talviaikaa varten tulee olla
syvänteitä, tulva-aikoina suojakiviä kovaa virtausta vastaan
jne. Uomien perkaus on pienentänyt vesipinta-alaa ja
kiveämisellä perattua uomaa voidaan palauttaa lähemmäs
kosken luontaista leveyttä. Lohikalojen poikaset pitävät
reviiriä, jolta ne saalistavat ravintonsa. Näköesteet ja
uoman vaihtelevuus mahdollistavat poikasten esiintymisen
tiuhempaan kuin avoimessa perkausuomassa. Talvella
kivet edistävät suojaavan jääkannen syntymistä ja estävät
jäätä painumasta pohjaan.
• Kutualueiden soraistaminen. Hyvien kutuso-
raikoiden puute on suuri este luontaiselle lisääntymiselle.
Alueen koskissa on luontaisestikin melko vähän sora-
pohjaisia alueita. Perkauksissa sora on lähtenyt liikkeelle ja
kulkeutunut suvantojen pohjille, missä ei ole riittävää vir-
tausta pitämään soraan haudattuja mätijyviä hengissä.
Runsas kiintoaines joessa ja puroissa kittaa myös soraikoi-
ta kovaksi “betoniksi”, mihin kala ei pysty kaivamaan
kutukuoppaa.
• Rantakasvillisuuden istutus ja suojelu. Ranta-
kasvillisuudella on monta tehtävää virtavesien varrella.
Varjostus estää vettä lämpenemästä liikaa ja veden yllä
roikkuvilta oksilta varisee ruokaa kaloille. Juuristot sitovat
penkkoja ja niiden alle kovertuneet onkalot ovat tärkeitä
suojapaikkoja. Veteen kaatuneet puut luovat suojapaikkoja
ja monipuolistavat uoman virtausolosuhteita ja pohjan
muotoutumista. Rantapuustoa tulee poistaa vain vähän ker-
rallaan ja esim. tervalepän istuttamisella voi sitoa kulutuk-
selle ja sortumiselle alttiita penkkoja.
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Kuvat 18-23. Lohikalojen kutusoraikkoja kunnostettiin moniin
paikkoihin ja monenlaisilla laitteilla. Sorapohjia on ollut luonnostaankin
melko vähän ja valtaosa on huuhtoutunut pois perkauksissa tai liettynyt

kiintoaineksen ja  virtausten muutosten takia.



4.1 Mustijoen ja Mäntsälänjoen vesistössä toteutetut kunnostukset

4.1.1 Kungsbäcken, Haksinkoski (Kunnostus 2004)

Mustijoki 24

Kunnostusten ylläpito ja vesiensuojelu: Kungsbäcken on jatkuvasti savisamea
ja  soraikoita tulee pöyhiä ja mahdollisesti myöhemmin kuljettaa lisäsoraa koskelle.
Kosken ympäristö on suojeltu metsänsuojelusopimuksella ja soran kuljetus tulee
tehdä käsityönä tai esim. moottorikelkalla tai mönkijällä talvella. Kaikki vesiensuo-
jelutoimet ja virtauksia tasaavat toimet puron latvoilla ovat tarpeen veden laadun

parantamiseksi ja virtaamien tasaamiseksi.

Kuva 25. Peratun Haksinkosken ongelmia ovat
erittäin pienet alivirtaamat. Myös soraa on
niukasti. Porvoonseudun kalastusalueen toimes-
ta koskea on soraistettu 1990-luvulla ja kosken
niskalla on jonkin verran soraa jäljellä. Kosken
ympäristö on suojeltu metsänsuojelusopimuk-
sella.

Kuva 24. Curt Segerstrålen artikkelis-
sa Mustijoen meritaimenesta vuodelta
1939 kerrottiin meritaimenen nousevan
Kungsbäckeniin ja vaeltavan jopa viisi
kilometriä pientä puroa pitkin.
Tunnetuin kutupaikka oli parin kilo-
metrin etäisyydellä joesta sijaitseva
Haksinkoski (kuvassa). Taimenet eivät
veden vähyyden takia päässeet pieneen
puroon joka vuosi, mutta hyvänä
syksynä purosta oli pyydetty jopa 50
meritaimenta. Suurimpien purossa
tavattujen meritaimenten arveltiin
painaneen noin kahdeksan kiloa.

Kuva 26.
• Kosken pohjakivikkoa muokattiin vuonna
2004 siten, että vähävetiseen aikaan koskialueel-
la säilyy vesilampareita ja korkean veden aikaan
kivikko tarjoaa paremmin suojaa. 
• Alaosalle kunnostettiin soraikko koskesta
saatavalla soralla ja yläosan soraikkoa puhdistet-

tiin lietteestä.



4.1.2. Kalkinoja
(Kunnostus 2005 ja 2006)
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Kuva 27. Pornaisissa Ruokijärvestä Kotojärveen laskeva puro on aluksi nimeltään
Ruokijärvenoja. Siihen laskee peltoaukeita halkova sameavetinen Mätikistönoja. Yhtymäkohdan jäl-
keen puro on nimeltään Kalkinoja.
• Kalkinojan yläosan perattua koskialuetta kivettiin vuonna 2005. Talvella 2006 kuljetettiin kivetylle
alueelle kutusoraa moottorikelkalla ja ahkiolla. Kesällä 2006 tehtiin soraistuksia Ruokijärvenojaan.

Kunnostusten ylläpito: Kalkinojan soraikoita on syytä ajoittain pöyhiä puh-
taammiksi kiintoaineesta ja lisäsoraistukset voivat olla jatkossa tarpeen. Puron ala-
osalla oleva kallio voi ajoittain vaikeuttaa kalojen vaelluksia ja vaellusmahdol-
lisuuksia olisi helpotettava. Suurin uhka puron kalataloudelle ja merkittäville luon-
toarvoille on Mätikistönojan kautta tuleva kiintoainekuormitus.

Kuvat 28 ja 29.
• Kalkinojaan perattua ja osin kallioon louhittua kapeikkoa levennettiin ja uomaa kivettiin pien-
poikasille soveltuviksi suojapaikoiksi. Lisäksi purossa olevia luontaisia soraikoita pöyhittiin puhtaiksi
lietteestä ja vesikasvien juuristoista.

Ennen kunnostusta. Kunnostuksen jälkeen.

Kohdistuspiste, merkitty kuvissa samaan kiveen.



4.1.3 Monsolan pohjapato (Kunnostus 2006)

Mustijoki 26

Kuva 31. Monsolantien alapuolella kunnostustoimet toteutettiin kesällä 2006. Pohjapadolla ei ole
kovin suurta pudotuskorkeutta ja siihen nähden patorakennelmalla on runsaasti pituutta. Ennen kun-
nostusta vesi virtasi padon yli alivirtaamillakin lähes koko joen leveydeltä ja vesisyvyys jäi hyvin
vähäiseksi. Veden noustessa virtausnopeus kasvoi ja tasapohjainen virta tarjosi huonosti suojapaikko-
ja. Virtaaman kasvaessa pato ei kunnostuksen jälkeenkään juuri erotu jokiuomasta.

Kuva 30. Mustijoen latva Mäntsälässä on perattu kokonaan Sulkavanjärven ja Hirvihaarankosken
välillä. Koskia ei enää ole, vaan tilalla on lyhyitä pohjapatoja. (Kts. s. 28.)
Pohjapatojen yhteyteen on mahdollista kunnostaa virtavesikalastolle soveltuvia lisääntymisalueita. 

Kuvaan on hahmoteltu kunnostustoimet Monsolantien sillan alapuoliseen pohjapatoon.

Kunnostussuunnitelma.
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Kuva 32.
• Kunnostuksessa patoon muokattiin suisteilla mutkitteleva, kapeampi uoma, jossa vesi virtaa alivir-

taamaolosuhteissa. Alivirtaamauomaan aseteltiin kiviä ja toisaalta tehtiin syvänteitä luonnonkoskea
jäljitellen. Vesimäärän kasvaessa vesi virtaa myös suisteiden yli, mutta kosken pohjaolosuhteet ovat
entistä monipuolisemmat. Kosken niskaa soraistettiin.

Mustijoen latvavesissä tulee jatkossa kunnostaa luonnonmukaista virtavesiym-
päristöä myös muiden pohjapatojen yhteyteen.

Kunnostuksen jälkeen.



Mustijoen latvoilla ja Mäntsälänjoessa toteutettu mittavat perkaukset

Mustijoen latvavesissä ja Mäntsälän keskustan kohdalla oli ennen jokien
perkaamista  runsaasti koskia. Koskien kapeikot rajoittivat veden virtausta ja toistu-
vat tulvat kuuluivat joen luonteeseen. Väestö alueella kuitenkin kasvoi ja vil-
jelysmaata tarvittiin jatkuvasti lisää. Peltojen raivaus, järvien lasku ja metsien ja
soiden ojitus saivat aikaan sen, että valuma-alue pystyi entistä vähemmän varas-
toimaan vettä ja tulvat pahenivat entisestään.

Mäntsälänjoessa pitkään vireillä ollut perkaushanke toteutui sotien jälkeen vuonna
1947. Jokea perattiin yhdeksän kilometriä ja perkaus vaati suuria maa- ja kallio-
leikkauksia. Hyötynä saatiin peltoalaa ja tukinuitto helpottui muutamaksi vuodeksi
ennen loppumistaan. Tappioksi tuli kalastus- ja ravustuspaikkojen, maiseman ja
uimapaikkojen menetys. Ylempänä sijaitseva Saarenjoki perattiin ensimmäisen ker-
ran 1950-luvulla. (Saarenjoesta enemmän sivulla 67).

Mustijoen latvoilla Hirvihaarankosken yläpuolella toteutettiin perkauksia jo 1800-
luvulla. Entistä perusteellisempi perkaussuunnitelma valmistui vuonna 1966. Valtio
keskeytti hankkeen 1970-luvun alussa, mutta viljelijät saivat pidettyä hankkeen yllä
ja työt valmistuivat 1986. Jokea oli tuolloin perattu 23 kilometriä. 1980-luvun lopul-
la Hirvihaarankoskea haluttiin vielä madaltaa, joka johti julkisuudessakin näkyvään
kiistaan kosken suojelijoiden ja perkaajien välillä. Perkaus suoritettiin, mutta maise-
ma pyrittiin säilyttämään. (Lähde: Oksanen, E.-L. 1997).
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Kuva 33. Mustijoen perkaustyömaa vuonna 1977. (Kuva: Mäntsälän historia III, s. 271.)



4.1.4 Temminoja (Kunnostus 2005)
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Kuva 34. (oik.) Mäntsälän Pitkäjärvestä
Joutsjärveen laskevassa Temminojassa
toteutettiin vuonna 2005 kunnostuksia
kahdessa kohteessa, Lamminkoskessa ja
Lukontien vierellä virtaavassa koskessa.

• Lukontien koskialuetta kivettiin, soraistettiin
ja muokattiin pohjaan syvänteitä. Kuvan padon
tarkoitus oli aikanaan estää kirjolohia karkaa-
masta alapuolisesta lammesta, mutta nyt setti-
lankut voitiin tarpeettomina poistaa.

Kuva 35. (yllä) 
• Lamminkosken ja Lukontien soraistus pääs-
tiin suurimmaksi osaksi tekemään konevoimin.

Kuva 36. (oik.) Lamminkoskessa on ollut
mylly ja uomaa on muuteltu milloin myllyn,
milloin sillan takia. Lamminkosken yläosaan
on padottu lampi, mutta settilankut pidetään
paikoillaan vain kesällä, jolloin niistä ei juuri
ole haittaa kalastolle.
• Koskea kivettiin ja uomaan tehtiin kynnyk-
sillä ja kaivamalla syvänteitä mataluuden hait-
tojen ehkäisemiseksi. Sillan yläpuolelle kun-
nostettiin kutusoraikkoa.

Temminojan alajuoksulla ennen Joutsjärveä on lisää kivipohjaista purouomaa,
joka voidaan jatkossa kunnostaa lisääntymis- ja poikasalueeksi.



4.1.5 Rantalantien koski (Kunnostus 2005)
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Kuva 37. Mäntsälänjoen latvoilla hieman Hunttijärven alapuolella sijaitsee Mäntsälänjoen yläosan
ainoa koskimainen paikka pääuomassa.
• Sillan alapuolinen jyrkempi koskiosuus kivettiin ja soraistettiin.

Kuvat 38 ja 39.
•  Koska kiveykset ja soraistukset pienen-
sivät ojan vetoisuutta sillan yläpuolella,
laajennettiin uomaa toiselta reunalta
vedenpinnan yläpuolelta tulvahyllyksi
(piirros mukaeltu: Jormola, ym 1998).
Siten tulvavesillä on leveämpi uoma vir-
rata kunnostuskohteen yli ja vähän veden
aikaan kiveykset hidastavat virtausta.
Auki kaivettuun luiskaan (kuva 39)
istutettiin heti kasvillisuutta sitomaan
maa-aineksia sadevesien kulutukselta.

38.

39.
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Kuvat 40 ja 41. Mäntsälänjoen latvaa perattiin Hunttijärven ja Rantalantien sillan välisellä alueella
vuonna 2003. Vaikka reunat heinittyivät pian ja peittivät kaivuujäljen, jäi uoman pohja suojattomaksi. 
• Kunnostuksessa peratun osuuden pohjaa kivettiin siten, että uoman syvyyteen ja veden virtausnopeu-
teen muodostui vaihtelevuutta. Kivikynnysten varaan kunnostettiin myös kaksi kutusoraikkoa.

Uoma perkauksen
jälkeen vuonna
2003.

Uoma vuosi kun-
nostuksen jälkeen
vuonna 2006.

Ylläpitotoimet: Hunttijärven ja Saarenjoen välinen puro-osuus on ensiarvoisen
tärkeä koko Mäntsälänjoen haaran kannalta. Veden laatu, virtaama, virtausnopeus  ja
puron luonne mahdollistavat taimenen lisääntymisen ja poikasten tuottamisen laa-
jemmalle alueelle Mäntsälänjoessa. Purolaakson rantoja tulee hoitaa vesistöä suo-
jellen, esim. rantapuustoa tulee harventaa vain vähän kerrallaan.

Kohdistus-
piste;
merkitty
kuvissa
samaan
kohtaan.



4.2 Porvoonjoen vesistössä
toteutetut kunnostukset

4.2.1 Tuorilankoski
(Kunnostus 2005 ja 2006)
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Kuva 43.
• Kosken yläosalla irrotettiin kiviä
reunasta ja siirrettiin niitä suojakiviksi
uoman keskelle. Kivillä myös ohjattiin
virtausta reunakivikoihin. Alempana
kivettiin leveään uomaan suisteita,
jotka luovat vaihtelua virtauksiin.
Läheisestä penkasta saatiin tuotua
lisäkiviä sekä jonkun verran luonnon-
soraa. Kosken alaosilla oli jonkin ver-
ran sorapohjia, mutta ne olivat kiin-
toaineksen kovaksi kittaamia. Soraa
irrotettiin ja siirrettiin virtauksen
kannalta parempiin paikkoihin.

Kuva 44. Kulkuyhteydet
koskelle ovat vaikeat ja
tarvittavaa lisäsoraa ei voitu
tuoda autolla tai traktorilla. 

• Kevättalvella 2006 tuotiin
koskelle lisäsoraa moot-
torikelkalla ja ahkiolla (kts.
myös kuva 8 s. 13).

Kunnostuksen jälkeen.

Ennen kunnostusta.

Kuva 42. Tuorilankosken yläosassa
kivet on muinoin raivattu uoman
vasempaan reunaan, jolloin kosken
niska on madaltunut ja keskelle on
muodostunut kiivasvirtainen ränni.

Kohdistuspisteet;
merkitty kuvissa samoihin
kiviin.
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Kuva 45. Kunnostustalkoot Tuorilankoskella. Uutinen kertoo hankkeen kunnostustoiminnan
laajenevan vuonna 2007 myös  Sipoonjoen ja Koskenkylänjoen vesistöjen alueelle. 
(Borgåbladet 18.8.2006.)



4.2.2 Pauninoja (Kunnostuksia 2002, 2003 ja 2006)

Porvoonjoki 34

Kuva 46. Pauninoja laskee
Porvoon Pimijärvestä Vähä-
jokeen. Parin kilometrin mit-
tainen puro on suurelta osin
kivipohjainen ja vuolasvirtainen.
Perkauksiin ja oikomisiin on
puron luonteen takia ollut tarvet-
ta vain aivan ylimmän osan pel-
toaukealla.

• Purossa on useampia pieniä
padon jäänteitä tai rakennelmia,
joiden yhteydessä helpotettiin
kalojen vaellusmahdollisuuksia.
Kuvan louhikossa sijaitsi päre-
höylä ja vanhojen patokivien
sivuitse avattiin uusi uoma odot-
tamaan syksyn sateita ja kas-
vavaa virtausta.

Kuva 47.
• Kutusoraikkoja kunnostettiin
kaikkiaan kuuteen eri paikkaan
puron latvoilta alajuoksulle.
Kiveyksiä tarvittiin lähinnä
soraikoiden tukemiseen tai vael-
lusmahdollisuuksien paran-
tamiseen.

Kuva 48.
• Kutusoraa valutettiin rinnettä alas ja pusikoiden läpi
vanhoista kattopelleistä taivutettua kourua pitkin.



4.2.3 Ilmokaisenkoski
(Kunnostus 2002)
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Kuva 49. Ilmokaisenkoski sijaitsee
Vähäjoessa Pauninojan laskupaikassa.
Kosken yläosassa on jyrkkä louhikko ja
alempana on osin sorapohjaisia virta-
paikkoja.
• Lisäsoraa tuotiin perinteisellä ämpäri-
ketjulla.

Kuva 50. (oikealla)
• Heinittyvää koskea revittiin puhtaaksi
juuristoista ja kivillä ohjattiin virtausta
soraikoihin.

Kuva 51. (alla)
• Reunoilta siirrettiin kiviä keskemmälle
uomaa ohjailemaan virtausta  ja luo-
maan suojapaikkoja korkeamman veden
aikana. 



4.2.4 Monninkylänkoski
(Kunnostus 2002)

4.2.5 Feelenkoski
(Kunnostus 2006)
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Kuva 52.
Monninkylän nk. Vähänkylän
padon yhteyteen rakennettiin
kalatietä jo pilottikohteena
kunnostussuunnittelun yhtey-
dessä vuonna 2001. Padon ala-
puolelle tuotiin autokuormit-
tain kiviä, joilla loivennettiin
padon alapuolista pudotusta.
Veden virtausta ohjattiin
lankulla kalatiehen sen sijaan,
että ennen vesi virtasi ohuena
kalvona padon yli koko harjan
leveydeltä.
• Kalatien muotoilua jatkettiin
metsätraktorin kouralla ja
käsityönä.

Kuva 53. Mäntsälän
Isojärvestä alkunsa saavassa
Piurunjoessa sijaitseva Feelenkoski
koostuu kolmesta peräkkäisestä
koskijaksosta. Kosken ylin osa on
perattu, mutta muuten koskialue on
saanut pääosin olla rauhassa.
• Kosken yläosassa on jyrkkä
kalliokieleke, jonka alapuolelle ja
sivuun kivettiin ohitusuomaa.
Ohitusuomaan virtaa vettä
kuitenkin vain suuremmilla vir-

taamilla.

Kuva 54.
• Koskialueella on soraikkoja, joita pöy-
hittiin irtonaisemmiksi ja siirrettiin liet-
tynyttä soraa takaisin virtapaikkoihin.

Ylläpitotoimenpiteitä:
Kosken ylimmälle osalle on
jatkossa mahdollista kunnostaa
lisää lisääntymisaluetta sorais-
tamalla.



4.2.6 Sääksjärvenoja (Kunnostus 2003)

4.2.7 Savijoki (Kunnostus 2003)
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Kuvat 55 ja 56. Sääksjärvenoja laskee Sääksjärvestä Piurunjokeen. Pukkilantien alapuolella ojassa
alkaa kokolailla luonnontilaisena säilynyt purolaakso, jossa puro on kivi- ja sorapohjainen. Laaksossa
on lähteitä, jotka parantavat puron vesitaloutta.
• Sääksjärvenojalla pöyhittiin soraikoita ja siirrettiin soraa reunoilta sopiviin kutupaikkoihin virtaavaan
veteen. Kynnysten ja kiveysten avulla tehtiin syvänteitä matalille alueille.

Kuva 57. Rapuojan vesistön alin kunnostuskohde sijaitsee Savijoen kylässä. Purossa on vanhan sillan
kohdalla kivikynnys ja sen alapuolella pieni lampi.
• Sillan kivikon niskalle kunnostettiin kutusoraikko ja muokattiin kivikkoa. Alapuolisen suvannon
jälkeiseen virtapaikkaan kunnostettiin toinen soraikko ja kivettiin uomaa sekä sortuvia penkkoja.



4.2.8 Virenoja (Kunnostus 2002)
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Kuvat 58-60.
Virenoja on muihin han-
kealueen puroihin verrat-
tuna poikkeuksellinen run-
saan lähteisyyden takia.
Puron latvoilla sijaitsevien
peltojen takia puroon tulee
ajoittain kiintoainesta,
mutta yleensä vesi on erit-
täin kirkasta, kesälläkin
kylmää ja sitä on riittävästi.
Puro tarjoaa erinomaisen
ympäristön taimenelle.
Virenojassa ei kuitenkaan
juuri ole luontaisia soraikoi-
ta lisääntymistä varten.
• Soraikoita kunnostettiin
Kangasvieruntien lähei-
syyteen. Tien vieressä
puroa on joskus oikaistu
ojaksi (kuva 58) ja siihen
soraikko tehtiin kaivin-
koneella (kuvat 59-60).
Muut soraikot tehtiin
käsitöinä talkooväen

voimin.

Kunnostusten
ylläpito ja puron
suojelu: Virenoja on
poikkeukse l l inen
lähdepuro Porvoon-
joen vesistössä.
Puron latvoilta tule-
vaa kiintoaineskuor-
maa tulisi vähentää
esim. perustamalla
vesiensuojelukos-
teikko puron ylä-
osaan ja puron
syvänteisiin kerty-
nyttä kiintoainesta
tulisi poistaa imu-
ruoppaamalla. Puron
laskupaikassa on
silta, jonka muovi-
putket saattavat ra-
joittaa kalojen liikku-
mista. Putki tulisi
korvata suuremmalla
putkella tai sillalla.

58.

59.

60.



4.2.9 Paapionkosket (Kunnostus 2006)
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Kuvat 61 ja 62. Rapuojassa olevista Paapionkoskista ylempään päättyy perkausalue ja vanhasta
koskesta on vain kapea perkausuoma jäljellä.

• Yläkoskeen kivettiin suojapaikkoja ja levitettiin vesipinta-alaa mahdollisuuksien mukaan.

Kuva 63.
• Kosken niskalle tuotiin
kutusoraa, jota virta saa
kuljettaa edelleen alem-
maksi koskeen.

• Alempi Paapionkoski
sijaitsee parisataa metriä
kuvien kohdetta alem-
pana. Alempaa koskea
kivettiin ja koskelle kul-
jetettiin kutusoraa moot-

torikelkalla.

Kunnostuksen jälkeen.Ennen kunnostusta.

Kohdistuspiste; merkitty kuvissa samaan kiveen.



4.2.7 Palojoen latva (Kunnostus 2003)
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Kuvat 64 ja 65.  Palojoen latvavesissä ei juuri ole koski- tai virtapaikkoja.
Virtavesiympäristöä voitiin kuitenkin kunnostaa pienen peltotien sillan luona ole-
van pohjapadon yhteyteen.
• Pohjapadon kivikkoa loivennettiin ja kivi- ja sorapohjaista aluetta laajennettiin
padon alapuolelle.

Kunnostuksen jälkeen.

Ennen kunnostusta.

Kohdistuspiste; merkitty kuvissa samaan kohtaan.



4.2.8 Ali-Komolan koski (Kunnostus 2006)
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Kuva 67.

•Pohjapadon
niskalle kun-
nostettiin laaja
kutusoraikko.

Kuva 66.  Hollolan Vähäjoen alajuoksulla on jyrkkä pohjapato Ali-Komolantien vieressä. Kuivaan
aikaan pohjapato lienee estänyt kalojen vaellukset. Tulvilla padon alapuolinen vedenpinta yleensä
nousee ja kivikon kohdalle jäävä kynnys madaltuu merkittävästi.
• Kunnostuksella kivettiin pohjapadon alapuolista uomaa. Padon alle rakennettiin kaksi luonnon-
mukaista pohjakynnystä ja suojakivikkoa. Padon jyrkässä osassa muotoiltiin louhikkoon loivempaa
uomaa kalojen nousureitiksi.



4.2.12 Hankaanjoki (Kunnostuksia 2002, 2003, 2006)
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Kuva 68. Hankaanjoki
on yksi Hollolan
Vähäjoen kolmesta
latvahaarasta. Han-
kaanjoessa Palontien
sillan alapuolelta alka-
va kaunis koski on
säästynyt perkauksilta.
Hankaanjoen kunnos-
tuskohteet sijaitsevat
Palontien kosken ylä-
osissa sekä muutama
kilometri koskesta
ylävirtaan Korpi-
kylässä.

Kuva 69.
• Palontien sillan
yläpuolelle kunnostettu
kutusoraikko.
Soraikkoja tehtiin sil-
lan molemmille puo-
lille ja lisäksi useampia
Korpikylään puron
yläjuoksulle.
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Kuva 70. Palontien sillan
ojarummut vaikeuttavat kalo-
jen liikkumista purossa, sillä
ojarumpujen alla on korkea
pudotus ja virtaus rumpujen
sisällä on kova.
• Rumpujen alle kivettiin
lähestymisallasta. Ajoittaiset
kovat virtaukset ja kosken
jyrkkä pudotus heti sillan alla
eivät kuitenkaan antaneet
mahdollisuutta toteuttaa lä-
hestymisallasta aivan toivo-
tulla tavalla. Ilmeistä silti on,
että kalat pääsevät ajoittain
nousemaan rumpujen läpi.

Kuva 71. Hankaanjoen ylem-
pi kunnostusalue sijaitsee
Korpikylässä Lopintien sillan
molemmin puolin.
• Sillan alapuolelle kivettiin
ja soraistettiin koskimainen
puro-osuus ja pääsyä hieman
liian korkealle jääneisiin oja-
rumpuihin helpotettiin. Sillan
yläpuolella olevan uimalam-
men sivulle tehtiin useampia
kutusoraikoita.

Kohteen ylläpito ja suojelu: Hollolan Vähäjoki ja sen latvahaarat Hankaanjoki
ja Autjoki omaavat poikkeuksellisia maisema- ja luontoarvoja Porvoonjoen
vesistössä. Kunnostustoimia tulee jatkaa purojen latvoilla. Palontien silta tulisi muut-
taa sellaiseksi, että sen muodostama haitta kalojen vaelluksille poistuisi kokonaan.



4.2.13 Keiturinkoski (Kunnostuksia 2004, 2005 ja 2006)
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Kuvat 72 ja 73. Keiturinkosken huonokuntoinen saha- ja myllypato on muodostanut vaelluses-
teen kaloille Porvoonjoen latvavesissä. Padon yläpuolella oli ennen suuri lampi, mutta se liettyi nopeasti
täyteen yläpuolella tehdyn joenperkauksen jälkeen.
• Ensimmäisenä työnä oli raivata pato esille tiuhan pusikon sisältä.

• Padon alle rakennettiin kalatie ohjaamalla vesi vanhan turbiiniaukon kautta padon suuntaisesti varsi-
naisen patoluukun alapuolelle.
• Patoluukun syöpyneet settilankut uusittiin ja padon yläpuolisessa lammessa avattiin uomaa kalatiehen
siten, että vettä virtaa kalatiehen alivirtaamillakin.
• Kalatien vallin toinen tehtävä on suojata alapuolella olevaa vanhaa mylly- ja saharakennusta enem-

miltä tulvien aiheuttamilta vaurioilta.

Valmis kalatie.

Pato alkuperäisenä.

Kohdistuspisteet; merkitty kuvissa samoihin kiviin.
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Kuva 74. • Padon ja kalatien alapuolelle nostettiin lisäkiviä ja kunnostettiin kutusoraikkoa.

Kuva 75. Padon alapuolinen Keiturinkoski
on saanut rauhassa sammaloitua muutaman
vuosikymmenen. Kosken kivet oli kuitenkin
joskus vedetty reunoihin ja keskelle oli jäänyt
vuolasvirtainen ja suojaton koski.

Kuva 76.
• Kosken kiviä nostettiin reunoilta takaisin
keskiuomaan luomaan suojapaikkoja kalas-
tolle ja muulle vesieliöstölle. Kiven sam-
maleinen puoli pyrittiin jättämään näkyviin,
jotta koski palautuu mahdollisimman pian
luonnollisen näköiseksi.

Kohteen ylläpito: Kalatien vallin päälle tulee istuttaa maata sitova kasvipeite,
sillä rajuimmat tulvat, kuten esim. kesällä 2004, nousevat vallin yli. Kosken yläosaan
laitettua kutusoraa kulkeutui ensimmäisissä tulvissa runsaasti kosken alaosiin.
Lisäsoraistuksia ja soraikoiden tukemista lisäkiveyksillä voidaan tehdä jatkossa.

Kunnostuksen jälkeen.

Ennen kunnostusta.
Kohdistuspiste;
merkitty kuvissa
samaan kohtaan.



4.2.14 Meijerikoski
(Kunnostus 2003)
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Kuva 77. Keiturinkosken
patolammen yläpuolella
sijaitsevan Meijeri-
kosken niskalla on poh-
japato.
• Patoa tiivistettiin ja
niskalle kunnostettiin
soraikkoa. Kosken keski-
osassa olevaan suvan-
toon kivettiin kynnyksiä,
joilla vesipinta-alaa
saatiin levitettyä alivir-
taama-aikoina ja kosken
pudotuskorkeutta saatiin
jaettua useampaan pie-
nempään kynnykseen. 

Kuva 78.
Kosken alaosa jakaantui kahteen uomaan,
joista kuvan vasemmanpuoleinen uoma oli
perattu. Kosken kivet on kasattu uoman
oikeanpuoleiseen reunaan ja vesiuomasta on
muodostunut tasapohjainen ja matala. Kalat
eivät viihdy uoman kovassa virrassa ja suo-
jattomissa olosuhteissa.

Kuva 79.
• Perkausuoman kiviä siirrettiin takaisin
keskiuomaan. Samalla ohjattiin enemmän
virtausta kosken toiseen haaraan, joka tar-
joaa enemmän pinta-alaa ja parempia suo-
japaikkoja esim. lohikalojen poikasille.

Kohteen ylläpito: Kesän 2004 raju tulva kuljetti runsaasti soraa kosken niskalta
ja lisäsoraistukset jatkossa edesauttavat kosken poikastuotantoa.

Kunnostus

Ennen kunnostusta.

Kohdistuspiste;
merkitty kuvissa
samaan kohtaan.



4.2.15 Orimattilan Koskelankoski (Kunnostus 2006)
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Kuvat 80 ja 81.
Kahdesta Porvoonjoen latvaosan Koskelankoskesta alempi sijaitsee Orimattilan ja Kärkölän kuntien
rajalla. Kosken ympäristö on kaunis ja viihtyisä, mutta perattu ja tasapohjainen uoma tarjoaa kalastolle
niukasti suojaa ja kosken kalatiheydet ovat tehdyissä sähkökalastuksissa olleet erittäin pieniä.
• Kosken alaosaa kivettiin melko tiuhalla kivikolla pienpoikasille soveltuvaksi alueeksi. Kosken
keskellä olevaan suvantoon asetettiin muutama suurempi suojakivi ja ohjailtiin virtausta kivisillä suis-
teilla sekä puumateriaalilla. Kosken yläosaa kivettiin maltillisemmin. Kutusoraa ei koskelle saatu han-
kalien kulkuyhteyksien takia tuotua, mutta kaivamalla irti pohjan kiviä saatiin esille kosken omaa
soraa. Myös alemmaksi koskeen kaivettiin muutamia syvänteitä, jolloin saatiin esille myös pohjasoraa.

Kunnostuksen jälkeen.

Ennen kunnostusta.

Kohdistuspisteet; merkitty kuvissa samoihin kohtiin.



4.2.16 Kärkölän Koskelankoski (Kunnostus 2004 ja 2006)
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Kuva 83.
• Kosken kiveäminen tehtiin käsityönä, sillä vaikea maasto estää työkoneiden pääsyn kosken rannoille.
Kiveämisellä alivirtaamauoma perkausrännin keskellä laitettiin kiemurtelemaan uoman laidasta toiseen.
Pohjasta irrotettiin kiviä syvyysvaihtelun lisäämiseksi ja etsittiin soraa kutualustaksi. Kosken vähäistä

soraa siirrettiin kutualustoiksi sopiviin paikkoihin.

Kuva 82. Ylempi Koskelankoski sijaitsee Äväntjoeksi kutsutulla alueella Kärkölässä. Koskella
on pituutta noin 300 metriä. Äväntjoki on kosken yläpuolelta perattu ja oikaistu kokonaan. Perkausta
toteutettaessa Koskelankoskikin perattiin lähes alas asti, mikä ei ilmeisesti kuulunut perkaussuunnitel-
maan. Koskesta muodostui perkauksessa suora ja  tasapohjainen. Kesällä koski on erittäin matala ja vir-

taaman kasvaessa suojaton. Kosken toinen ranta on nykyisin suojeltu metsänsuojelusopimuksella.

Koskelankosken
keskiosaa ennen
kunnostusta.

Kunnostettua
Koskelankosken
yläosaa

Vesi virtaa
esteettä peratussa
uomassa.

Veden virtailu on
monipuolista ja
lohikalojen
poikasille on
suojapaikkoja.
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4.2.17 Lehtelänkoski (Kunnostus 2003 ja 2005)

Kuva 84. Lehtelänkoski ei ainakaan enää perkauksen jälkeen ole ollut varsinainen koski, vaan
kivi-, sora- ja kalliopohjainen jokiosuus, jossa on muutamia nopeampivirtaisia paikkoja.
• Suojattomaan uomaan tehtiin kiveyksiä ja soraikkoja.

Kuva 85. • Lehtelänkosken alaosa kivettiin vuonna 2005. Myös kutusoraa tuotiin viereisen pel-
lon kautta. Puuston varjostus Lehtelänkoskella on erinomainen kalaston näkökulmasta.

Ylläpitotoimet: Lisäsoraistuksilla Lehtelänkosken poikastuotantoa voidaan
jatkossa kasvattaa. Kulkuyhteydet kosken rantaan ovat hyvät ja soraistusten tekeminen
on sen puolesta yksinkertaista.
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4.2.18 Nummenkulmankoski (Kunnostus 2003 ja 2005)

Kuva 86. Nummen-
kulmantien sillan
kohdalla oleva pieni
koski oli ennen kun-
nostusta erittäin mata-
la ja suojaton kaloille.

Kuva 87.
• Kunnostuksessa kos-
ken niskalle tehtiin
laajempi soraikko.
Kosken keskellä ole-
vaa suvantoa syven-
nettiin kynnyksellä ja
kosken alinta osaa
kivettiin tiuhemmin.

Kuvaushetkellä joen
virtaama on erittäin
vähäinen.

Kuva 88.
• Isoimpia kiviä nostet-
tiin alas jokeen trak-
torin tukkisaksilla,
mutta loppusijoittelu
tehtiin käsitöinä.
(Kuva Elisa Törmänen)

Kunnostuksen jälkeen.

Ennen kunnostusta.

Kohdistuspisteet;
merkitty kuvissa
samoihin kohtiin.



4.3 Ilolanjoen vesistössä toteutetut kunnostukset

4.3.1 Vadbäcken
(Kunnostus 2004 ja 2005)
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Kuva 90.
• Kunnostuksessa koskea kivettiin ja uomaa avarrettiin vesipinta-alan kasvattamiseksi. Reunoilta irrotet-
tiin kiviä ja virtausta ohjattiin paikoin laajemmalle louhikon väleihin. Alaosalla kaavittiin pohjasoraa
kutualustoiksi. Kalastusalueen soraikot olivat pysyneet hyvin paikoillaan, mutta niihin oli kertynyt
lietettä ja juurtunut kasvillisuutta, jota puhdistettiin pois.

Kunnostuksen jälkeen.

Kosken alaosa
ennen kunnostusta.

Kohdistuspisteet;
merkitty kuvissa samoihin
kiviin.

Kuva 89. Porvoon
Veckjärvestä Ilolanjokeen
laskevan Vadbäckenin keski-
juoksulla sijaitsee reilun sadan
metrin pituinen koskialue.
Koski on perattu koko
matkalta kapeaksi ja syväksi
ränniksi. Porvoonseudun
kalastusalueen toimesta
koskella on tehty soraistuksia
1990-luvun alussa.



4.3.2 Myllysillanoja (Kunnostus 2005 ja 2006)
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Kuva 93. Alempana puron varteen pääsi traktorilla.
• Uomaan nostettiin suojakiviä metsätraktorilla.

Kuva 94. Puroa päästiin soraistamaan myös traktorilla
hieman kuvan 93 alueen alapuolella.

Kuva 92.
Sikiläntien sillan alapuolel-
la puro virtaa syvässä, pera-
tussa ja osin kallioon louhi-
tussa rotkossa.
• Pohjaa kivettiin suo-
japaikoiksi ja olosuhteiden
monipuolistamiseksi. Ki-
vikkoon tuotiin ämpäreillä
kantamalla jonkin verran
lisäsoraa.

Kuva 91.
Myllysillanojan kunnos-
tuskohteet sijaitsevat Por-
voon  kaupungin koilliskul-
massa. Puro saa alkunsa
Pernajan kunnan puolella
sijaitsevasta Myllyjärvestä.
Kunnostuksia toteutettiin
vuosina 2005 ja 2006.
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Kuvat 95 ja 96.
Myllysillanojan alim-
malla osalla on jyrkkä
louhikko, joka käytän-
nössä muodosti vaellus-
esteen puron kalastolle
(kuva 95).
• Louhikon alapuolella
olevan levennyksen
pohjalle padottiin loivan
pohjakynnyksen avulla
pieni lampi (kuva 98).
Pohjakynnys toteutettiin
kaksiosaisena, jotta
kynnyksen kohdalle
muodostuva pudotus-
korkeus saatiin jaettua
mahdollisimman pitkäl-
le matkalle.
• Pellon puoleinen
korkea sortui jatkuvasti
puroon ja  penkkaa
kivettiin kestämään vir-
ran kulutusta.

Pohjakynnyksen ai-
kaansaama veden nousu
helpottaa osaltaan kalo-
jen vaellusmahdolli-
suuksia louhikon koh-
dalla (kuva 96).
• Jyrkänteen yläosassa
kivettiin louhikkoon
loivempaa kalatietä.

96. Vedenpinnan noston jälkeen.

95. Ennen vedenpinnan nostoa.

Kohdistuspisteet; merkitty kuvissa 95 ja  96 samoihin kiviin.

Kuva 97 (yllä). Louhikon kohdalla olevaa putouskorkeutta
pienennettiin nostamalla veden pintaa pohjakynnyksillä.
Kuva 98 (oik.). Pohjakynnysten tekoa kaivinkoneella.



5 KALOJEN JA MÄDIN ISTUTUSTOIMINTA

5.1 Kalojen istuttaminen

Itä-Uudenmaan jokiin istute-
taan vuosittain runsaasti
kalaa kompensoimaan
jätevesien ja vesiraken-
tamisen haittoja sekä kalas-
tuksen edistämiseksi.
Istutuksia tehdään mm.
jätevedenpuhdistamoiden ja
voimalaitosten maksamilla
velvoitevaroilla, kalastus-
korttivaroista ja muista
lupatuloista saatavilla varoil-
la kalastusalueiden ja
vesienomistajien toimesta
sekä yleishyödyllisinä istu-
tuksina valtion varoin.

Mustijokeen, Porvoonjokeen
ja Ilolanjokeen on istutettu
mm. taimenta, harjusta, kirjolohta, siikaa, puronieriää, toutainta, ankeriasta ja lisäksi
täplärapua. Istutetuista kaloista on saatu jonkin verran havaintoja mm. koekalastusten
yhteydessä, mutta kokonaisuudessaan istutusten tuloksista on saatu melko vähän tietoa.
Lisääntyviä kantoja lohi- tai vaelluskaloista ei istutuksista tiettävästi ole muodostunut.
Ilmeisiä syitä tähän ovat mm. vaellusesteet, liian tehokas kalastus ja lisääntymisalueiden
huono kunto. Lisäksi istutuspoikasten kyky selviytyä luonnossa on huomattavasti
heikentynyt. Esim. taimenistukkaat kasvavat kesän tai kaksi turvallisissa laitoksissa,
joissa ei tarvitse pelätä petoja eikä oppia saalistamaan ravintoaan. Istutettaessa poikaset
ovat aluksi avuttomia ja valtaosa joutuu petojen suihin (vrt. esim. Hyvärinen ym. 2003
ja liite 1 s. 81).

5.2 Taimenen mäti-istutus

Jokikunnostushankkeen istutusten tavoitteena on lohikalojen poikastuotannon käyn-
nistyminen. Hankkeessa alettiin Uudenmaan T&E-keskuksen kalataloustarkastaja Kai
Samasen aloitteesta kokeilla taimenen istutukseen tarkoitettua nk. Whitlock-Vibert -
mätirasiaa. Rasiamenetelmä on patentoitu Yhdysvalloissa ja sieltä menetelmä on levin-
nyt käyttöön laajalti maailmassa. Rasiamenetelmän lisäksi istutuspaikkojen soveltuvuu-
teen poikasympäristönä kiinnitettiin entistä enemmän huomiota.

Mäti-istutuksilla pyritään tuottamaan vesistöön riittävä määrä laadukkaita poikasia,
jotka ovat sopeutuneet istutuskohteen olosuhteisiin ja leimautuneet istutuspaikkaansa.
Laadulla tarkoitetaan sitä, että mätirasiassa syntyvät poikaset oppivat selviytymään luon-
nossa samoin kuin luonnonpoikasetkin. Ankara luonnonvalinta karsii pois valtaosan syn-
tyvistä kalanpoikasista, mutta jäljelle jäävät ne poikaset, joilla on kyky selviytyä juuri
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Kuva 99. Yhden kesän laitoksessa kasvatettu taimenen poika-
nen on noin kymmenen sentin mittainen. Valtaosa taimenista
istutetaan kuitenkin kaksivuotiaina ja vähintään 20 cm mit-
taisina, jolloin ne ovat valmiita vaeltamaan merelle. Poikaset
tuodaan laitoksista istutuspaikoille tankkiautoilla.



istutuspaikan olosuhteissa. Istutus-
paikkojen luonne vaihtelee suuresti ja eri
kohteissa voi olla kysyntää poikasten peri-
mässä oleville erilaisille ominaisuuksille.
Taimenella on myös ominaisuus leimautua
synnyinpaikkaansa. Taimen viettää syn-
nyinsijoillaan yleensä kaksi ensimmäistä
elinvuottaan. Sen jälkeen poikanen hakeu-
tuu elintilan ja ravinnon perässä väljem-
piin vesiin. Osa poikasista jää puroon tai
jokeen, osa vaeltaa alaspäin järviin tai
merelle asti. Sukukypsyyden saavutet-
tuaan taimen kuitenkin pyrkii takaisin syn-
nyinkoskeensa kudulle. Jokisuuhuun
istutetulta poikaselta puuttuu määränpää,
mihin sen tulisi sukukypsänä hakeutua.

Mätirasiaistutuksissa poikaskuolleisuutta
voidaan alentaa valitsemalla istutuskohteet
huolella. Rasioista kuoriutuville poikasille
tulee olla hyviä suojapaikkoja välittömästi
rasian alapuolella. On hyvä myös selvittää
kohteen kalaston määrää ennalta, sillä
alkuvaiheessa poikaset kelpaavat ravin-
noksi kaikille kalalajeille. Istutuspaikoissa
on myös tekijöitä, joita on vaikea ennalta
arvioida ja hyvät istutuskohteet voivat löy-
tyä vasta yrityksen ja erehdyksen kautta.

Taimenen mätijyvän koko vaihtelee
emokalan koosta riippuen. Vuosina 2003 –
2006 toteutetuissa istutuksissa mätijyvien
määrä litrassa on ollut 5500 – 9100
kpl/litra. Mätirasiaan mahtuu 1,3 desilitraa
mätiä, mutta käytettävä määrä on yleensä
ollut noin yksi desilitra, eli rasiassa on
ollut noin 500-900 mätijyvää. Yhteen
istutuskohteeseen on sijoitettu 1-4 rasiaa.

Istutuksissa käytettiin Ingarskilajoen kan-
taa ja Aurajokeen nousseista emokaloista
lypsettyä mätiä. Aurajoen kanta on alun
perin luotu Isojoen kannasta. Jatkossa
Aurajoen kannan käytöstä tullaan luopu-
maan ja siirrytään käyttämään vain
Ingarskilajoen kantaa Suomenlahden
meritaimenkantojen suojelu- ja käyttö-
suunnitelman (Lempinen, P. 2001)
mukaisesti. Mikäli jollain alueella pidettiin
mahdollisena taimenen luontaista lisään-
tymistä, ei tälle alueelle tehty istutuksia.
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Kuva 100. Mätijyvät pakataan rasioi-
hin kalanviljelylaitoksella tms. tiloissa.

Kuva 102. Rasiat peitetään jäillä ja
jäistä sulava vesi voitelee mätijyviä ja pitää
ne hengissä kuljetuksen ajan.

Kuva 101. Rasiat pakataan kylmä-
kasseihin ja kuljetus tapahtuu “kuivana”, ei
vedessä.



5.3 Mäti-istutuksen suorittaminen

Rasiaistutus on varminta suorittaa kevät-
talvella ennen kevättulvien alkua. Tällöin
mätijyvät viettävät talven viljelylaitoksella
valvotuissa oloissa ja kuolleet mätijyvät
voidaan poimia pois. Mikäli istutus
tehdään syksyllä, tulee rasiat saada lopul-
lisiin sijoituspaikkoihinsa noin vuorokau-
den kuluessa hedelmöityksestä. Tämän jäl-
keen mäti ei kestä enää liikuttelua. Osa
mätijyvistä kuolee aina ja rasian tiiviissä
olosuhteissa kuollut mätijyvä voi homeh-
tua ja tappaa viereisen mätijyvän ja siten
lopulta koko rasiallinen voi kuolla. Lisäksi
Itä-Uudenmaan olosuhteissa rasian liet-
tyminen on aina vaarana. Istutettaessa
keväällä rasia on joessa vain lyhyen ajan ja
homehtumis- tai liettymisongelmat ovat
hyvin vähäisiä.

Kevättalvella mätijyvien ollessa ns.
silmäpisteasteella ne kestävät taas hyvin
kuljetusta. Mätijyviä voidaan kuljettaa
”kuivana” siten, että kylmälaatikoihin
pakattuna rasioiden päällä on jäätä ja
jäästä sulava vesi voitelee mätijyviä.
Jokikunnostushankkeen käyttämästä
mädistä osa on noudettu Tammisaaresta
Trollbölen kalahautomolta, jossa mäti on
pakattu valmiiksi rasioihin. Aamulla
noudettu mäti on saatu iltaan mennessä
istutusjokiin. Toinen osa mädistä on tullut
lentorahtina Riista- ja kalantutkimus-
laitoksen kalanviljelylaitokselta Laukaalta.
Tämä mäti on pakattu rasioihin
Virtavesien hoitoyhdistyksen hautomolla
Vantaalla ja toimitettu istutusjokiin saman
päivän kuluessa. Koska istutusalue on
laaja, on rasiat aluksi jaettu sopiviin
kohteisiin istutusjokiinsa. Täältä rasioita
on edelleen siirretty lopullisiin istutuskoh-
teisiinsa seuraavien päivien kuluessa.
Mädin kuljetuksesta ja rasioiden siirtelystä
ei ole havaittu olevan haittaa mädin kehi-
tykselle.
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Kuva 104. Rasian ylähyllyllä olevista
mätijyvistä kuoriutuvat poikaset hakeutuvat

hyllyn reikien läpi rasian alaosaan.

Kuva 105. Juuri kuoriutunut taimenen
ruskuaispussipoikanen.

Kuva 103. Rasiat sijoitetaan puroihin
ja koskiin ennen kevättulvan alkua. Rasiat
on sijoitettu erillisiin suojakehikoihin tai
ritilöille. Vedessä kehikot ja ritilät peitellään
kivillä siten, että rasioiden läpi käy hidas
virtaus. Kiviä tulee olla painona runsaasti,
muuten kevättulva vie rasiat kehikoineen

mennessään.
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Kuva 106. Jokikunnostushankkeen suorittamat taimenen mätirasiaistutukset ja Porvoonjoen
kalastusalueen kanssa yhdessä tehdyt  harjuksen poikasistutukset. Kohteen vieressä on vuosiluku, jol-
loin istutuksia kyseiseen kohteeseen on tehty. Ensimmäiset mätirasiaistutukset Porvoonjokeen vuosina
2003 ja 2004 olivat pienempiä koe-eriä. Vuosina 2005 ja 2006 istutustoiminta laajeni kaikkiin kolmeen
jokeen ja istutusmääriä kasvatettiin. Vuosien 2005 ja 2006 istutustuloksia on käsitelty yksityiskohtaisesti
seurantaraporteissa (Vainio 2007, 2005a).



5.4 Toteutetut istutukset

Ensimmäinen mätirasiaistutus tehtiin
syksyllä 2001 kunnostussuunnitelmien
yhteydessä ennen hankkeen alkua.
Mätijyviä oli noin 3500 kpl (0,5 l). Mäti
laitettiin rasioihin soran seassa ja rasiat
haudattiin pohjasoraan. Rasiat kärsivät tal-
ven aikana pahoista liettymisongelmista.
Jokikunnostushankkeen ensimmäinen istu-
tus vuonna 2003 siirrettiin keväälle, eli
mäti vietti talven viljelylaitoksen valvotuis-
sa oloissa.  Mätijyviä oli noin 5000 kpl
(0,9 l). Rasiat sijoitettiin erillisiin suojake-
hikoihin ja kehikot peitettiin kivillä.
Kuoriutuminen onnistui hyvin. Vuonna
2004 istutusmäärä kasvoi noin 15 000
mätijyvään (2,3 l) ja istutus suojakehikoi-
den avulla onnistui hyvin. Vuosien 2001-
2004 istutukset tehtiin Porvoonjoen
vesistöön.

Vuonna 2005 istutettu  mätierä oli noin
57840 kpl (8,0 l) ja vuonna 2006 noin
39500 kpl (5,0 l). Vuonna 2005 toinen
puoli mädistä oli Virtavesien hoitoyhdis-
tyksen (Virho) lahjoituksena saamaa mätiä.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen
(RKTL) viljelylaitos on lahjoittanut
ylimääräistä mätiä Virholle, joka antoi
mätiä edelleen istutettavaksi Itä-
Uudenmaan jokiin. Istutukset laajennettiin
myös Mustijoen ja Ilolanjoen vesistöihin,
kun riittävät kalastoselvitykset oli saatu
tehtyä ja sen perusteella haettua istutuslu-
vat.

5.5 Mäti-istutusten tulosten seuranta

Istutusten tuloksia seurattiin ensi vaiheessa
silloin, kun rasiat noudettiin pois
vesistöistä. Rasioiden keruu tapahtui
pääasiassa touko-kesäkuussa. Poikaset oli-
vat tuolloin yleensä poistuneet rasiasta,
mutta jäljellä saattoi olla vielä yksittäisiä
eläviä poikasia. Kuolleet mätijyvät olivat
vielä selvästi havaittavissa. Niitä oli yleen-
sä rasioissa vain muutamia.
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Kuva 108. Opittuaan uimaan,
poikaset hakeutuvat ulos rasiasta yläosan
suurempien reikien kautta.

Kuva 109. Alkukesästä rasiat ja
kehikot noudetaan pois vesistöistä. Silloin
voidaan todeta, ovatko poikaset kuoriu-
tuneet ja poistuneet rasiasta. Rasiat avataan
ja pestään odottamaan uutta käyttöä.
Syksyllä poikasten esiintymistä istutusaluel-
la seurataan sähkökoekalastuksilla.

(Kuva Heli Vainio))

Kuva 107. Ruskuaispussin ravinnon
turvin poikanen kehittyy petokaloilta tur-
vassa rasian sisällä.



Syksyisin istutusten tuloksia seurattiin
sähkökoekalastamalla istutuskohteita.
Useimmista kohteista poikasia saatiinkin.
Koska istuttaminen oli koeluontoista, rasioi-
ta sijoitettiin hyvin erityyppisiin kohteisiin
pienistä puroista suuriin pääuoman koskiin.
Paras tulos saatiin kohtalaisen kokoisista
puroista ja sivujoista. Suurissa koskissa
poikaisia tavattiin huomattavasti vähem-
män. Niissä poikaset hajaantuivat laajem-
malle alueelle ja poikasten tavoittaminen
koekalastuksissa oli vaikeampaa. Suurissa
koskissa ja järvien läheisyydessä runsas
petokalojen määrä kuitenkin heikensi istu-
tusten tuloksellisuutta selvästi. Veden
sameus sen sijaan ei vaikuttanut, vaan
parhaimpia poikastiheyksiä löytyi myös
jatkuvasti sameina pysyvistä istutuskoh-
teista.

Rasiaistutusten tuloksia on julkaistu myös
vuosien 2005 ja 2006 rasiaistusten  seuran-
taraporteissa (Vainio 2007, 2005b).

5.6 Harjusistutukset

Porvoonjoen kalastusalue ja jokikunnostushanke istuttivat Porvoonjokeen yksikesäisiä
harjuksia vuonna 2003 ja 2004. Vuonna 2003 toimitettiin 1950 poikasta happipakkauk-
sissa Porvoonjoen latvoille Kärkölään ja Orimattilaan, Palojoen latvoille Nastolaan ja
Rapuojaan. Näitä poikasia tavattiin seuraavana kesänä koekalastuksissa
Lehtelänkoskesta ja alemmaksi vaeltaneita poikasia Keiturinkoskesta.

Syksyllä 2004 Porvoonjoen kalastusalue
istutti noin 5200 yksikesäistä harjuksen
poikasta. Istutukset ohjattiin suurimmaksi
osaksi sivujokien kunnostettuihin kohtei-
siin. Istutuskohteita olivat Meijerikoski,
Palojoki, Mallusjärven Vähäjoki, Rapuoja,
Torpinjoki ja Piurunjoki. Sähkökoe-
kalastuksissa poikasia tavattiin seuraavina
vuosina Porvoonjoen latvavesissä, Palo-
joessa ja Torpinjoessa. Rapuojassa ja
Piurunjoessa ei poikasista ole saatu havain-
toja ja Mallusjärven Vähäjoessa ei ole koe-
kalastettu. Porvoonjoen latvoilta tavattiin
loppukesällä 2006 kolme yksikesäistä har-
juksenpoikasta, jotka olivat harjus-
istukkaiden luonnossa syntyneitä jälkeläisiä
(kts. kuva 13 s. 18).
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Kuva 111. Palojoesta elokuussa 2005
tavattuja yli 20 cm mittaisia harjuksia.
Myös harjukset pääsivät mittausten jälkeen

takaisin kasvamaan.

Kuva 110. Keväällä 2005 Torpinjokeen
istutetut taimenen mätirasiapoikaset olivat
elokuuhun mennessä kasvaneet noin seit-
semän sentin mittaisiksi. Sähkökoe-
kalastuksella tainnutetut arvokkaat poikaset
vapautettiin mittauksen jälkeen.
(Kuva Sampo Myllyvirta)



6. KOEKALASTUKSET

Purojen ja koskien kalastoa tutkittiin koekalastamal-
la ennen istutusten suorittamista ja myöhemmin istu-
tusten jälkeen. Havaintoja ja tietoa kala- ja rapukan-
noista saatiin myös kunnostustoiminnan yhteydessä
ja keskusteluissa paikallisten ihmisten kanssa.

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja
ilmansuojeluyhdistys teki hankealueella vuosina
2002 - 2006 kaikkiaan 108 sähkökoekalastusta 63
eri kohteessa. Valtaosa oli hankkeen puitteissa
tehtäviä koekalastuksia. Lisäksi Mustijoessa ja
Porvoonjoessa suoritettiin kalataloudellisiin yhteis-
tarkkailuihin liittyviä koekalastuksia. Koekalas-
tuksissa tavattiin kaikkiaan 25 kalalajia sekä nah-
kiaisia, pikkunahkiaisia, jokirapuja ja täplärapuja.
Koekalastukset suoritettiin suurimmaksi osaksi jo-
kien keskijuoksuilla, latvoilla ja sivupuroissa. Siten
lajeja, joita esiintyy pääasiassa jokien alajuoksuilla
tai vesistön järvissä, ei välttämättä tavoitettu.

Kalalajeista selvästi yleisin oli kivennuoliainen, jota
tavattiin lähes kaikista koekalastuskohteista. Erittäin
laajasti vesistöissä esiintyivät myös särki, ahven,
hauki, made ja kivisimppu. Jokien alajuoksuilla
särkikalojen määrä lisääntyi ja salakka, turpa ja törö
olivat yleisiä koskista tavattavia kalalajeja.

Porvoonjoessa esiintyy neljää eri lohikalalajia, jotka
ovat taimen, harjus, puronieriä ja siika. Lisäksi
jokeen istutetaan ajoittain kirjolohia. Taimen esiin-
tyy sekä istutettuna, että luonnonvaraisena. Harjus
on jokeen istutettu laji, mutta ensimmäiset luonnos-
sa syntyneet jälkeläiset tavattiin joen latvoilta kesäl-
lä 2006. Puronieriä on alunperin kotoisin Pohjois-
Amerikasta ja laji on istutettu tai karannut jostain ja
alkanut lisääntyä. Porvoonjokeen ja vesistön järviin
on istutettu siikaa, mutta joen alajuoksulle nousee
myös merestä siikaa kutemaan.

Mustijoessa esiintyy taimenta istutettuna ja lisäksi
yksi erittäin uhanalainen purotaimenkanta.
Ilolanjoessa esiintyy lohikaloja vain istutettuna.
Ilolanjoki on toistaiseksi säilynyt jokiravun elin-
alueena, eikä täplärapua ole vielä tavattu.

Lohikalojen lisäksi istutettuja lajeja tavatuista
kaloista olivat ankerias ja toutain.
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Kuva 112. Kivennuoliainen on han-
kealueen yleisimmin esiintyvä kalalaji.

Kuva 113. Törö on yleinen jokien
alajuoksuilla.

Kuva 114. Vimpa on vaelluskala,
joka on kärsinyt jokien patoamisesta.

Kuva 115. Joissa esiintyvä turpa
muistuttaa särkeä ja säynettä.
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Kuva 116. Sähkökoekalastuskohteet, missä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja
ilmansuojeluyhdistys  on suorittanut koekalastuksia vuosina 2002-2006.
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Mustijoesta tavatut lajit:

ahven
hauki
kiiski
kivennuoliainen
kivisimppu
kymmenpiikki
lahna
made
pasuri
ruutana
salakka
sorva
särki
taimen
toutain  (istutettu)
turpa
törö
pikkunahkiainen
nahkiainen
täplärapu

Ilolanjoesta tavatut lajit:

ahven
ankerias  (istutettu)
hauki
kiiski
kivennuoliainen
kuore
lahna
made
pasuri
ruutana
salakka
suutari
särki
taimen (istutettu)
turpa
vimpa
jokirapu

Porvoonjoesta tavatut lajit:
ahven
ankerias  (istutettu)
harjus  (istutettu)
hauki
kiiski
kivennuoliainen
kivisimppu
lahna
made
pasuri
puronieriä
ruutana
salakka
seipi
siika
sorva
särki
taimen
turpa
törö
vimpa
pikkunahkiainen
nahkiainen
jokirapu
täplärapu

Kuva 117. Istutettuja ankeriaita tavattiin
useampia yksilöitä.

Kuva 119. Nahkiaisia nousee jokiin
pieniä määriä.

Kuva 120. Kutuasuinen puronieriä on
värikäs ilmestys.

Kuva 118. Virtavedessä viihtyvä mateen
poikanen on peto. (Kuva Marco Lehtola)



7 JOKIEN KALATALOUDELLINEN TILA VUODEN 2006
LOPUSSA JA EDESSÄ OLEVAT HAASTEET

7.1 Mustijoki

7.1.1 Unohdettu kalastuskohde

Mustijoki tarjoaa erinomaisen hienoja kohteita virkistyskalastajille. Kalastajia kuitenkin
tapaa vain harvakseltaan ja heistä on merkkejä maastossa melko vähän. Hankkeen
kuluessa haastatellut kalastajat ovat kertoneet saaneensa saaliiksi mm. komeita haukia ja
turpia, mutta lisäksi kaivattaisiin mahdollisuus saada lohikaloja. Mäntsälän-Pornaisten
kalastusalue myy neljän kosken yhtenäislupaa. Lupatulot eivät kuitenkaan riitä pitämään
yllä kovin mittavaa istutustoimintaa korvaamaan luonnon lohikalojen puutetta.
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Kuva 121. Lukkokoskea Mäntsälässä kuivana syksynä 2003. Lukkokoskessa saa kalastaa Mäntsälän-
Pornaisten kalastusalueen myymällä erityisluvalla.



7.1.2 Vaellusesteitä ja uusia vesivoimaloita

Vaelluskalojen ja luontaisten lohikalakantojen palauttaminen Mustijokeen on kokenut
jokikunnostushankkeen aikana ikäviä takaiskuja. Koko joen vaelluskalakantojen kehit-
täminen riippuu Porvoossa sijaitsevan Tyysterinkosken (Tjusterbynkosken) kalatien
kohtalosta. Oy Drägsby Vattenkraft - Treksilän Vesivoima Ab rakensi koskeen uuden
vesivoimalaitoksen. Voimalan rakentamisen lupaehtoihin kuului, että voimayhtiö raken-
taa kustannuksellaan kalatien ja johtaa kalatiehen korvauksetta vettä Uudenmaan T&E-
keskuksen edellyttämällä tavalla. Voimalan valmistuttua alkuvuodesta 2004 voimayhtiö
jättikin ympäristölupavirastoon hakemuksen, jossa voimayhtiö vaati kalatien valtion
maksettavaksi ja lisäksi voimayhtiölle pitäisi maksaa kalatiehen juoksutettavasta
vedestä. Lupaviranomaiset eivät suostuneet voimayhtiön vaatimuksiin, koska kalatien
rakentaminen ja sen toimintaedellytysten turvaaminen oli yksi tärkeimmistä ehdoista
voimalaitoksen rakentamiselle. Voimayhtiö valitti seuraavaksi Vaasan hallinto-oikeu-
teen, joka 29.12.2006 päivätyssä päätöksessään piti ympäristölupaviraston kalatietä
koskevat päätökset edelleen voimassa. Voimayhtiö voi vielä valittaa päätöksestä
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
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Kuva 122. Tyysterinkosken uuden vesivoimalan rakentamiseen Mustijoen alajuoksulle on liit-
tynyt monenlaisia epäselvyyksiä. Voimalan rakentamista edellyttäviin lupaehtoihin kuului, että koskeen
rakennetaan kalatie voimayhtiön kustannuksella ja kalatiehen juoksutetaan tarvittava määrä vettä.
Voimalan valmistuttua yhtiö on kieltäytynyt rakentamasta kalatietä ja jos valtio rakentaa kalatien, vaatii
voimayhtiö korvausta kalatiehen juoksutettavasta vedestä.



Tyysterinkosken avautuminen vaelluskaloille avaa
jo reitin useille alajuoksun koskille ja sivujokiin.
Vaellus pysähtyy seuraavaksi Laukkosken
voimalaitospatoon Pornaisissa. Laukkoskeenkin
on kalatie rakennettava lähitulevaisuudessa, sillä
Laukkosken yläpuolella on viisi merkittävää
koskea ennen seuraavaa patoa Lahankoskessa.

Kalastusbiologi Curt Segerstråle (1939) kirjoitti
mm. Mustijoesta meritaimenkantoja koskevassa
kirjoitussarjassaan 1930-luvulla. Siihen aikaan
meritaimen pääsi nousemaan hyvissä olosuhteissa
Lahankoskeen asti, vaikka useat padot vaikeuttivat
vaellusta. Mustijoki oli hänen mukaansa ollut
merkittävä meritaimenjoki. Vaikka kanta oli jo
1930-luvulla taantunut ihmisen toimien vuoksi,
arvioi Segerstråle kannan olevan edelleen ihan
kohtalainen. Mustijoen meritaimenkanta menetet-
tiin lopullisesti vuonna 1965 rakennetun
Brasaksen vesilaitospadon myötä. Brasaksen
padon yhteyteen valmistui kalatie vuonna 1994,
joka alun seurannassa osoittautui toimivan hyvin
(Lempinen 1999). Brasaksen kalatie on kuitenkin
yksinään merkityksetön, sillä Mustijoen kosket ja
merkittävimmät sivupurot sijaitsevat vasta
Tyysterinkosken yläpuolella.
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Kuva 123. Mustijoessa on neljä
merkittävää vaellusesteen muo-
dostavaa voimalaitospatoa. Lisäksi
on muutamia pienempiä patoja.

Kuva 124. Kuvitusta Curt Segerstrålen artikkelisarjasta julkaisussa “Finlands Jakt- och
Fisketidskrift” vuodelta 1939. Tjusterbyn myllärit tunsivat tarkkaan meritaimenen tavat, sillä he olivat
vuosikymmeniä seuranneet koskessa nousevia kaloja. Kuvassa mylläri esittää reitin, jota taimenet sään-

nönmukaisesti käyttivät päästäkseen lopulta nuolen kohdalla padon yli.



Lahankosken kohtalosta on
käyty kymmenen vuoden
lupaprosessi, jossa Lahan
kartano sai loppuvuodesta
2006 Länsi-Suomen ympä-
ristölupavirastolta luvan
uuden voimalaitoksen raken-
tamiseksi koskeen. Kalata-
louden näkökulmasta
ratkaisu on huono, sillä
Lahankoski voisi kunnostet-
tuna toimia merkittävänä
poikastuotantoalueena. Voi-
malaitoksen vaikutukset
koko Mustijoen kalatalou-
den kehittämiseen ovat
kuitenkin Tyysterinkoskeen
verrattuna huomattavasti
vähäisemmät. Ympäristö-
lupavirasto ei asettanut
Lahankoskeen velvoitetta
kalatien rakentamisesta,
koska se katsoi kosken
kalataloudellisen merkityk-
sen vähäiseksi. Voimalan rakentaja velvoitetaan kuitenkin tulevaisuudessa sallimaan
kalatien rakentaminen ja luovuttamaan mahdolliselle kalatielle vettä korvauksetta kalo-
jen nousuaikana (Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätös 31.10.2006).

Lahankosken kalatiellä olisi vain vähän merkitystä ilman, että myös yläjuoksulla seuraa-
vaan Halkiankoskeen rakennetaan kalatie. Mustijoen avaaminen vaelluskaloille latvoja
myöten on kokonaisuus, joka edellyttää Lahankosken ja Halkiankosken kalateiden lisäk-
si myös sitä, että Mustijoen yläosan pohjapadot kunnostetaan poikastuotantoon sovel-
tuviksi. Lahankosken ja Halkiankosken kalatiet ovat haasteellisia toteuttaa ja latvavesien
kunnostaminenkin on suuri urakka. Jokea koskevat päätökset on kuitenkin suunniteltava
ja toteutettava siten, että koko joen avaaminen vaelluskaloille voidaan tulevaisuudessa
toteuttaa. Tyysterinkosken ja Laukkosken kalatiet ovat kuitenkin ensiarvoisia ja jo niiden
myötä Mustijokea voidaan kunnostaa jälleen merkittäväksi vaelluskalajoeksi.

7.1.3 Vedenlaatu

Mustijoen vesistöön laskettavien yhdyskuntajätevesien aiheuttama ravinnekuormitus
vesistöön on kokonaisuutena vain muutaman prosentin luokkaa. Ajallisesti puhdista-
moiden vaikutukset vesistöön kuitenkin vaihtelevat ja hetkelliset vaikutukset veden-
laatuun voivat olla suuret. Erityisesti Mäntsälänjoen haaraan lasketut jätevedet heiken-
tävät veden bakteriologista laatua merkittävästi ja vaikutukset ulottuvat Pornaisiin asti.
(Jäntti, P. 2006). Myös Mustijoen ja Mäntsälänjoen haaraan istutetut ravut  ilmensivät
jätevesien vaikutusta vaeltamalla Mustijoen haaraan jätevesien yläpuolelle (Pitkänen, K.
suullinen tiedonanto). Mäntsälän puhdistamoa on laajennettu hiljattain kasvavan väestön
tarpeisiin, mutta puhdistusteho vastaanottavan vesistön kokoon nähden ei ole riittävä.
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Kuva 125. Mustijoen keskivaiheilla sijaitsevaan
Lahankoskeen on saatu lupa vesivoimalan rakentamiseen.
Lahankosken uudelleen valjastaminen ei ole este Mustijoen
kehittämiseksi vaelluskalajoeksi, vaikka koski menetetään
poikastuotantoalueena. Kosken valjastamista vastustetaan mm.
maisemallisista ja kalataloudellisista syistä. Voimala-
päätöksestä jätettiin seitsemän valitusta, mutta käytännössä
lupa sallii voimalan rakentamisen jo nyt.



7.1.4 Saarenjoki ja muut perkaushankkeet

Mäntsälänjoen latvoille laskeva Saarenjoki perattiin
talvella 2006, mikä oli ikävä esimerkki siitä, että vesistö-
jen arvostus jää edelleen kovin vähäiseksi taloudellisten
arvojen rinnalla. Saarenjokea perattiin vajaat kahdeksan
kilometriä ja sivuojia saman verran. Hämeen
ympäristökeskus edellytti vesistövaikutusten vähentämisek-
si vain vähintään 60 cm levyisten suojakaistojen jättämistä
uoman ja pellon väliin sekä lietteenkeräilyaltaiden raken-
tamista liikkuvan hienoaineksen laskeuttamiseksi.
Keräilyaltaat olivat kuitenkin hyvin pieniä työn mittavuuteen
ja liikkeelle lähtevän kiintoaineksen määrään nähden. Uoma
perattiin käyttäen perinteisiä poikkileikkauksia, joilla uoman
pohjasta tulee leveä ja tasapohjainen. Lietteenkeräilyaltaat täyt-
tyivät ilmeisesti nopeasti, eikä niitä ollut havaittavissa lop-
pukesällä 2006. Uudet ojat kuljettavat veden lisäksi erittäin
tehokkaasti pelloilta ravinteita ja kiintoainesta jokeen. Kiinto-
ainesta irtoaa myös ojien reunoista ja sortumista, kun virtaava vesi
hakee luonnollista uomaa. Yleensä Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan
alueella ojiin päätynyt kiintoaines kulkeutuu Suomenlahteen asti.
Saarenjoen tapauksessa välissä on kuitenkin pieni ruovikkoinen
Kaukalampi. Kaukalampi on matala lintujärvi, joka omalta osaltaan
pysäyttää raskaampien partikkelien kulkua. Kaukalampi toimii
hyvänä laskeutusaltaana ja vesiensuojelukosteikkona, mutta samalla
lammen lopullinen umpeenkasvu kiihtyy.
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Kuva 127. Mäntsälän Saarenjoki ja siihen laskevia ojia perattiin talvella 2006 yhteensä 16 km.
Vesiensuojelu- ja ympäristönäkökohdat huomioitiin vain näennäisesti. Itse joesta muodostui kortetta
kasvava matalikko, jonka virtaama vaihtelee voimakkaasti. Maalta ja uoman sortuvista reunoista irtoa-

va kiintoaines samentaa vettä ja kiintoainesta kulkeutuu Kaukalampeen ja Suomenlahteen asti.

Kuva 126.
Saarenjoki sijaitsee
Mäntsälänjoen
latvoilla



7.2 Porvoonjoki

7.2.1 Kunnostustoiminta hyvässä vauhdissa

Porvoonjoella kalataloudelliset kunnostustoimet ovat edenneet pisimmälle  hankealueen
joista. Uudenmaan ympäristökeskuksen toteuttamina  Strömsberginkoskeen ja Pukkilan
Naarkoskeen on rakennettu suuret luonnonmukaiset kalatiet. Seuraavana on vuorossa
Vakkolankoski, johon kalatiesuunnitelma on valmiina ja oikeudelliset luvat kalatien
rakentamiseen kunnossa. Varoja kalatien rakentamiseen kerätään parhaillaan kokoon.
Vakkolankosken kalatien valmistuttua jää Porvoonjokeen vielä kolme vaellusestettä.
Vaellusesteet ovat Tönnönkoski (kuva 128), Vääräkoski ja Myllykulmankoski
(Virenojankoski) Orimattilassa. Tönnönkoskessa on toiminnassa oleva mylly ja
Vääräkoskessa voimala. Myllykulmankoskessa on vanha padon raunio.
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Kuva 128. Porvoonjoen alajuoksulle on Uudenmaan ympäristökekskusen toimesta jo rakennettu
kaksi suurta kalatietä ja Vakkolankoskelle hankitaan parhaillaan rahoitusta. Porvoonjoen viimeinen
suuri vaelluseste on kuvan Tönnönkoski Orimattilassa. Tönnönkosken yläpuolella on vielä kaksi
pienenpää patoa, joihin kalatien tekeminen on kuitenkin huomattavasti yksinkertaisempaa.

(Kuvan ottanut Lentokuva Vallas Oy)



7.2.2 Vedenlaatu

Porvoonjoki on hankealueen joista kaikkein raskaimmin kuormitettu jätevesillä.
Jätevesien puhdisteho on parantunut merkittävästi ajan myötä. Silti jätevesikuorma on
liian suuri vastaanottavan vesistön kokoon nähden ja veden laadun parantamiseen on
edelleen panostettava. 

Porvoonjoen tila on huomattavasti parantunut, mutta vanhasta maineesta likaviemärinä
on vaikea päästä eroon. Tehty valistustyö ja kalastuspaikkojen kunnostaminen alkavat
kuitenkin kantaa hedelmää ja kalastajista näkyy enenevässä määrin merkkejä joki-
varressa. Joki tarjoaa kuitenkin upeat puitteet ja monipuoliset saalismahdollisuudet.
Porvoonjokeen istutetaan melko runsaasti kalaa ja useiden kuormittajien takia
Porvoonjoella on suhteellisesti enemmän korvaus- ym. varoja käytettävänä joen kala-
talouden kehittämiseen kuin muilla Itä-Uudenmaan joilla.

Porvoonjoen vesistössä ei ole toteutettu mittavia perkauksia viime vuosina. Vapo Oy ei
saanut lupaa turpeen nostoon joen latvoilla Kärkölässä, mikä oli myönteistä alueella
menestyksekkäästi sujuneen kunnostus- ja istutustyön kannalta. Pienemmät
perkaushankkeet ja kuivatustoimet ovat kuitenkin edelleen uhka sivujoissa. Hankkeen
puolesta annettiin lausunto Myllyojan perkaushankkeesta Orimattilassa. Perkausta ei ole
ainakaan vielä toteutettu. Erityisesti vuoden 2004 poikkeukselliset tulvat aiheuttivat sen,
että perkauksille nähtiin taas tarvetta muissakin sivujoissa ja -puroissa. Mikäli perkauk-
sia tullaan tekemään, tulee niissä ehdottomasti huomioida, että liikkeelle lähtevää kiin-
toainesta estetään tehokkaasti joutumasta alavirtaan ja että maaston vesitalous ei liiaksi
muutu. Viimeisiin luonnontilaisiin puro- ja jokiosuuksiin ei tule kajota lainkaan ja van-
hojen perkausten mahdollisessa uusimisessa tulee noudattaa luonnonmukaisen joki-
rakentamisen periaatteita (luonnonmukainen vesirakentaminen; kts. Näreaho, ym. 2006,
Jormola, ym. 2003).
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Kuva 129. Uusimaa-lehden pilapiirros 20.4.2006. Vanhasta maineesta likaviemärinä on vaikea
päästä eroon. Veden laatu ei enää uhkaa taimenen menestymistä Porvoonjoessa. Soraikkoja liettävä ja

vettä samentava kiintoaines  kuitenkin vaikeuttaa luonnollista lisääntymistä.



7.2.3 Strömsbergin kalatie

Strömsbergin kalatien toimintaa on seurattu valmistumisen jälkeen. Porvoonseudun
kalastualue seurasi kalatien toimintaa vuosina 2002-2005 pitämällä tarkoitukseen sopi-
vaa rysäpyydystä kalatien niskalla. Keväisin rysään nousi vimpoja ja muita särkikaloja,
mikä osoittaa kalojen voivan nousta kalatietä pitkin (Lindén, C. suullinen tiedonanto).
Syksyllä nousevia sukukypsiä lohikaloja ei kalatiessä ole havaittu, istutettuja poikasia
kalatiessä ja koskessa sen sijaan oleilee. Nousukalojen puute tuskin johtuu itse kala-
tiestä, sillä Porvoonjoen jokialueen lakisääteiset taimenistutukset olivat useamman vuo-
den pysähdyksissä, koska velvoitevarojen jakoperusteista oli epäselvyyttä. Siten
Strömsbergin kalatien toiminta-aikana on meressä ollut vain vähän jokeen leimautunei-
ta sukukypsiä lohikaloja. Merialueelle tai jokisuuhun istutetut taimenet eivät ole leimau-
tuneet jokeen eikä niillä siksi ole viettiä hakeutua joen yläjuoksulle. Lisäksi Porvoon
edustan merialueella kalastuspaine on erittäin suuri. Yleisenä ongelmana taimenkan-
noille on ollut se, että merikalastus on liian tehokasta ja kalastus kohdistuu jatkuvasti
nuorempiin yksilöihin, jolloin taimen ei ehdi kasvaa sukukypsäksi (Saura, 2001).

Strömsberginkoskella suoritettiin lokakuussa 2004 Vesiensuojeluyhdistyksen,
Porvoonseudun kalastusalueen ja Porvoon energia Oy:n toimesta sähkökoekalastus, jolla
haluttiin selvittää, nouseeko koskeen lohikaloja ja löytävätkö lohikalat kalatien suun vai
harhautuvatko ne padon alapuoliseen haaraan (kuva 130). Patoluukut suljettiin, jolloin
padon alapuolisessa koskessa vesi laski ja kuivuneen kosken louhikkoon jääneet lätäköt
sähkökalastettiin. Koekalastuksessa saatiin yksi vajaan neljän kilon meritaimen ja näh-
tiin noin kilon painoinen siika, jota ei kuitenkaan saatu kiinni. Lisäksi aivan padon alla
olevassa syvänteessä oli joitakin kookkaampia kaloja, jotka eivät tulleet kunnolla pin-
taan eikä niitä voitu tunnistaa tai laskea. Koekalastuksen perusteella koskessa oli ajan-
kohtana vain yksittäisiä vaellushaluisia kaloja, joka johtuu edellisessä kappaleessa
mainituista syistä. Velvoiteistutukset jokialueella ovat taas käynnistyneet ja joki-
kunnostushankkeen ensimmäiset rasiapoikaset alkavat tulla sukukypsiksi lähivuosina.
Silloin voidaan odottaa useampien yksilöiden nousevan jokeen ja myös kalatiehen.
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Kuva 130. Strömsberginkoski ja kalatie rakennusvaiheessa vuonna 2001.
(Kuvan ottanut Lentokuva Vallas Oy)
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Kuva 131. Porvoonjokeen nousee yksittäisiä meritaimenia. Jokeen leimautuneita yksilöitä on kuitenkin
harvassa ja nekin ovat kovan kalastuspaineen alaisia.



7.3 Ilolanjoki

7.3.1 Pohjapato jokisuuhun

Ilolanjoen alajuoksulle Sannaisiin alkukesästä 2006 rakennettu pohjapato (kuva 132) ei
estä kaloja nousemasta ylemmäksi vesistöön. Patoon rakennettiin luonnonkoskea
jäljittelevä kalatie, joka helpottaa kalojen nousua vaihtelevissa virtausolosuhteissa.
Rakennustöiden aikana padolla oli runsaasti kalaa pyrkimässä ylävirtaan, erityisesti
kuoreita, vimpoja ja särkiä. Jokikunnostushanke avusti kalatien suunnittelussa ja toteu-
tuksessa.

7.3.2 Kalasto ja istutukset

Ilolanjoen alajuoksulle on kalastusalueen toimesta istutettu mm. taimenta, harjusta ja
siikaa. Jokikunnostushankkeen taimenen mätirasiaistutuksia tehtiin myös sivupuroihin
ja joen latvavesiin. Ilolanjoella on koekalastettu pääasiassa Vadbäckenin ja
Myllysillanojan kunnostuskohteissa. Kalaston nykytilan ja istutusten tuloksellisuuden
selvittäminen edellyttää tutkimuksia laajemmalla alueella jatkossa.
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Kuva 132. Ilolanjoen alajuoksulle rakennettiin kesällä 2006 pohjapato, jonka tehtävänä on turvata
Porvoon veden käyttämien pohjavesialueiden vesivarastot. Ajoittain meriveden lasku laskee joen ja
myös Sannaisten harjun pohjaveden pintaa.

Pohjapadon yhteyteen rakennettiin kalatie, joka mahdollistaa kalaston ja muun vesieläimistön kulun
padon yli myös alivirtaamaolosuhteissa. Pohjapadon urakoineen Vesihaka Oy:n pyynnöstä jokikunnos-
tushanke osallistui kalatien suunnitteluun ja viimeistelyyn.



7.3.3 Ilolanjoki jokiravun esiintymisaluetta

Ilolanjoessa esiintyy paikoitellen jokirapua.
Kannat eivät ilmeisesti ole suuria, eikä
ravustusta siksi harrasteta aktiivisesti.
Ilolanjokeen laskevassa Veckjärvessä oli
vahva jokirapukanta, joka hävisi kesän
2004 kuluessa. Suurin epäilys kohdistui
luonnollisesti rapuruttoon, mutta asia jäi
toteen näyttämättä. Alapuolisesta vesistöstä
jokirapuja saatiin vielä saman vuoden
syksynä (kts. Vainio 2005b). Suuri uhka
Ilolanjoen jokirapukannalle on täpläravun
ilmestyminen vesistöön. Täplärapu usein
syrjäyttää jokiravun.

7.3.4 Kalatie suunnitteilla

Ilolanjoen keskijuoksulla sijaitseva Kankurinmäen pato (kuva 134) muodostaa joen
ainoan selkeän vaellusesteen. Padolla pidettiin kalatien suunnittelukatselmus syksyllä
2006 padon omistavan ojitusyhtiön edustajien ja muiden asianosaisten kanssa. Padolla
säännöstellään yläpuolisen jokialueen vedenpintaa ja koska kalatie ei aiheuta haittaa
padon käytölle, oli ojitusyhtiön kanta myönteinen kalatielle. Kun Kankurinmäen
kalatielle saadaan rahoitus kuntoon, tulee myös Postimäen koskessa parantaa kalojen
vaellusmahdollisuuksia pienillä kynnyksillä, kiveyksillä ja virtausten ohjailulla.
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Kuva 133. Ilolanjoessa esiintyy vielä
siellä täällä jokirapuja, eikä vesistöön tule

istuttaa täplärapuja.

Kuva 134. Ilolanjoen Kankurinmäen padon yhteyteen suunnitellaan kalatietä.



7.4 Vesiensuojelun yleistila hankealueella 2006

7.4.1 Parannusta on tapahtunut

Vesiensuojelutyössä on otettu monia edistysaskeleita. Jätevesien käsittelyä on tehostettu
ja uuden jätevesiasetuksen mukaan myös viemäröimättömän haja-asutuksen jätevesien
käsittely tulee tehostumaan. Vesistöjen varsiin on perustettu suojavyöhykkeitä hillit-
semään ravinnekuormitusta. Joillakin valuma-alueen järvillä on laadittu hoitosuun-
nitelmia ja toteutettu kuormitusta vähentäviä toimia sekä tehty hoitokalastuksia.

7.4.2 Yhdyskuntajätevedet

Suomen olosuhteissa Itä-Uusimaa on tiuhasti asuttua seutua ja maakunnan vesistöt ovat
pieniä. Jätevesien määrät ovat vesistöjen kokoon nähden pääsääntöisesti niin suuria, että
jätevedet aiheuttavat merkittävää haittaa vesiluonnolle ja vesistöjen virkistyskäytölle.
Nykyisten puhdistustulosten parantamisen sanotaan olevan erittäin kallista, mutta siitä
huolimatta sekä ravinteiden poistoon, että bakteerihaittojen kuriin saattamiseen on
edelleen panostettava. Huomattavaa on, että jätevesien vaikutukset vesistöön ovat
suurimmat juuri kesän parhaaseen virkistyskäyttöaikaan. Silloin vesimäärä joissa on
kaikkein pienin, eikä maastosta valu veteen kovinkaan paljon sen paremmin kuormitus-
ta kuin laimennusvettä. Jätevesiä kertyy kuitenkin tasaisesti vuoden ympäri ja jätevedet
laimenevat lämpiminä hellekausina hyvin pieniin vesimääriin. Oman riskinsä yhdyskun-
tajätevesien suhteen tuovat  puhdistamoiden ja pumppaamoiden toimintahäiriöt sekä
putkirikot, jotka voivat tehdä suurta paikallista tuhoa kala- ja rapukannoille.

7.4.3 Ojittaminen ja hajakuormitus

Peruskuivatetuilta alueilta sadevesien valuminen ojiin tapahtuu pääosin pintavaluntana.
Rikotulta maanpinnalta (pellot, kaivuutyöt tms.) sadevesi ottaa mukaansa kiintoainesta
ja ravinteita. Kaivetuissa, suorissa ojissa virtausnopeus on ajoittain suuri, jolloin ojat
syöpyvät maahan ja vesi kovertaa reunoilta maa-ainesta mukaansa pyrkien palauttamaan
uoman mutkaiseksi. Ojaverkostot pelloilta, metsistä, soilta, teiden varsilta ja asutetuilta
alueilta ovat erittäin kattavia ja johdattavat liejuisen veden suurempiin ojiin ja sieltä
edelleen jokiin, järviin ja Suomenlahteen. Koska ojaverkosto on erittäin kattava, ei va-
luma-alue enää varastoi sadevesiä entisellä tavalla. Tämä on johtanut lisääntyvään tul-
vimiseen alempana vesistöissä ja aiheuttanut tarpeen entistä suuremmille perkauksille.

Ojittaminen aiheuttaa aina haittoja alapuolisen vesistön varren maanomistajille ja
vesialueiden omistajille, mikä on otettava paremmin huomioon perkausten suunnittelus-
sa ja toteutuksessa. Lisäksi perattavilla pienvesilläkin on oma arvo, siinäkin tapaukses-
sa, että ne ovat joskus aiemmin jo perattu.

Maa- ja metsätalous sekä muut peruskuivatusta vaativat toimet on toteutettava siten, että
maapinta-alaa ei oteta äärimmäisellä tehokkuudella käyttöön. Joki- ja purouomille sekä
ojille tulee antaa nykyistä enemmän pinta-alaa ja mahdollisuus hallittuun tulvimiseen.
Kun perkaushankkeita joudutaan jatkossa toteuttamaan, tulee uoman muotoilussa
huomioida luonnonmukaisen jokirakentamisen periaatteet (kts. Näreaho ym., 2006,
Jormola ym., 2003). Hidastamalla hallitusti veden virtausta valuma-alueelta jokiin,
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voidaan tasata tulvahuippuja ja toisaalta äärimmäisiä alivirtaamia. Lisäksi hitaammin
virtaava vesi irrottaa  vähemmän maapartikkeleita, vettä ehtii imeytyä maahan ja maa-
partikkeleita laskeutua tulva-alueille. Vesistöille, ojat mukaan lukien, tulee jättää kun-
nolliset suojakaistat tai suojavyöhykkeet. Maan kasvipeitteisyyttä tulee lisäta erityisesti
keväällä ja syksyllä, jolloin suurin osa esim. maatalouden aiheuttamasta kuormituksesta
kulkeutuu vesistöihin. Aitosuorakylvön yleistyminen, jolloin maata ei lainkaan muoka-
ta, auttaa osaltaan vähentämään pelloilta vesistöihin kertyvää kiintoaineskuormaa. On
helpompaa estää kiintoainesta ja ravinteita joutumasta veteen kuin poistaa niitä vedestä.
Silti vesiensuojelukosteikoita ja laskeutualtaita tulee rakentaa merkittävästi lisää. Ne
pidättävät osan ravinteista ja kiintoaineesta ja lisäksi ne osaltaan auttavat virtaamien
tasaamisessa.

Itä-Uudenmaan joista nekin, mihin ei kohdistu esim. yhdyskuntajätevesikuormitusta,
ovat vedenlaadultaan heikkoja. Suomenlahden vesi on kiintoaines- ja ravinnekuormi-
tuksesta johtuen sameinta rannikon lähellä ja jokisuissa. Siten merkittäviä parannuksia
Suomenlahdellakin saadaan aikaiseksi panostamalla vesiensuojeluun kotimaassa.
Hajakuormituksen vähentäminen ja virtaamien hallinta on nykyistä paremmin
huomioitava yhdyskuntasuunnittelussa ja maa- ja metsätalouden tukijärjestelmissä. 

7.4.4 Vesivoimaa

Energian kallistuessa ja ilmastonmuutoskeskustelun velloessa kiivaana kohdistuu pien-
vesivoiman tuotantoon yhä enemmän mielenkiintoa. Toistaiseksi pienvesivoiman
tuotanto ei hankealueen pienvoimaloissa ole taloudellisesti kovin kannattavaa.
Runsaiden sateiden sattuessa valuma-alueen ojaverkostot johdattavat veden niin
nopeasti jokeen, että suuri osa vesimassoista vyöryy voimaloiden ohi. Kuivina aikoina
vettä ei riitä pyörittämään turbiineja kunnolla. Kalateihin juoksutettava vesi voi vähen-
tää voimalaitoksen tuottoa ja kuitenkin voimaloista tulisi saada kaikki tuotto talteen,
jotta toiminta olisi kannattavaa.

Voimalaitos aiheuttaa sen, että kyseinen koski on osan aikaa vuodesta yleensä lähes
kokonaan kuiva. Kalat eivät pääse nousemaan voimalaitoksen ohi, eikä koski voi toimia
poikastuotantoalueena. Osa alaspäin vaeltavista lohikalojen poikasista joutuu voimalan
turbiineihin ja vahingoittuu. Eri turbiinityypeistä riippuen vahingoittuneiden kalojen
määrä vaihtelee (Degerman, ym. 1998). Voimaloita saatetaan käyttää myös ns.
katkokäytöllä, jolloin vettä varastoidaan hetki ja juoksutetaan sitten läpi turbiineista.
Virtaaman jatkuva vaihtelu aiheuttaa rantojen kulumista voimalan ylä- ja alapuolella ja
siten veden laadun heikkenemistä. Katkokäyttö voi myös vaikeuttaa kalateiden toimintaa
voimalan alapuolella ja vesieliöstön mahdollisuutta sopeutua jatkuvassa muutoksessa
olevaan ympäristöön. Yhdelläkin voimalaitoksella voi siis olla merkittävä vaikutus koko
vesistön kalastolle ja muulle vesieliöstölle.

Jotta vesivoiman tuottamisen haittoja voidaan vähentää ja vesivoima todella voisi olla
“vihreää” energiaa, tulee vesieliöstö huomioida sekä voimalan teknisissä ratkaisuissa,
että käytössä. Kalatien rakentaminen on ensiarvoisen tärkeä keino haittojen vähentämi-
seksi. Toinen merkittävä tekijä on riittävän virtaaman johtaminen kalatiehen.  Luonnon-
mukainen kalatie, jossa on jatkuva virtaama, voi osaltaan korvata luonnonkoskesta
menetettyä poikastuotantoaluetta. Kalatietä parempi ratkaisu voimalan yhteydessä on,
jos luonnonkoski voidaan säilyttää ja johtaa vain osa joen virtaamasta voimalaan.
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8 KIITOKSET

Mustijoen, Porvoonjoen ja Ilolanjoen kalaston ja jokiluonnon hyväksi tehtävään työhön
on jokikunnostushankkeen puitteissa osallistunut suuri joukko ihmisiä.

Talkoisiin eri puolilla hankealueen vesistöjä osallistui kymmeniä henkilöitä. Talkooväki
myös käytti työssä omia lapioita, kottikärryjä, traktoreita, kaivinkoneita jne.

Maanomistajat suhtautuivat hankkeeseen myönteisesti ja monet ehtivät mukaan myös
talkootoimintaan.

Kalastusalueiden toimihenkilöiden kanssa yhteistyö oli monipuolista sisältäen kaikkea
tiedonvaihdosta käytännön kenttätöihin.

Viranomaisista hankkeen kanssa tiivistä yhteistyötä tekivät mm. hankealueen kuntien
ympäristöviranomaiset ja Uudenmaan ja Hämeen TE-keskusten kalatalousviranomaiset.
Myös Uudenmaan ympäristökeskuksen kanssa oli runsaasti tiedonvaihtoa.

Istutustoiminnan kehittämisessä auttoi Trollbölen kalahautomo ja istutustoiminnassa
tehtiin yhteistyötä Virtavesien hoitoyhdistys ry:n kanssa..

Hankkeen rahoittajat on lueteltu esipuheessa ja sivulla 10.

Kiitämme kaikkia hankkeen eri vaiheissa mukana olleita tahoja!
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